Anexo da Proposta nº 02/2020 - CCEEC
Programa Anual de Trabalho
Tema
Item

(art. 2º do Anexo II da Resolução
nº 1.012/2005)

Ação Priorizada

Objetivo da Ação

Resultado da Ação

Prazo para Execução

Coordenação
Crea

Equipe
Creas

Apresentar proposta contemplando as seguintes
demandas:

1

2

3

I - Exercício e atribuições
profissionais

I - Exercício e atribuições
profissionais

Educação a Distância EaD
(Anexo da Decisão PL0044/2020)

a) Mapeamentos dos cursos ofertados na
modalidade EaD por instituições sediadas em sua
circunscrição

Relação dos cursos EaD da modalidade da coordenadoria
ofertados por instituições sediadas na circunscrição do
respectivo Crea, contendo as seguintes informações: Unidade
da Federação, Instituição de Ensino e Curso

b) Mapeamentos dos pólos existentes em sua
circunscrição, verificando a sua infraestrutura:
laboratórios, biblioteca, tutores, entre outros

Relação dos pólos existentes na circunscrição do respetivo
Crea que possua cursos EaD da modalidade da coordenadoria,
com as seguintes informações: Unidade da Federação, Pólo,
Curso e infraestrutura.

c) Trabalho de cadastramento dos cursos

Relação referente ao cadastramento de cursos EaD da
modalidade da coordenadoria, contendo as seguintes
informações: Unidade da Federação, Processo/Protocolo,
Instituição de Ensino, Curso, Título , Código da Resolução nº
473/2002, Decisão do Plenário, Decisão da Câmara,
Autorização (Curso), Reconhecimento (Curso),
Credenciamento (Instituição).

d) Avaliação do INEP sobre os cursos da
modalidade EaD

Relação dos cursos EaD da modalidade da coordenadoria e
repectivas avaliações, contendo as seguintes informações:
Unidade da Federação, Instituição de Ensino ou Pólo, curso e
avaliações (índices CC, CPC e Enade)

e) Levantamento das principais diferenças na
metodologia de análise de cursos EaD

Descrição sobre as principais diferenças ou não entre os Creas
da metodologia de análise de cursos EaD.

f) Sugestão de ações e procedimentos na análise
curricular em EaD

Sugestão de procedimentos unificados em todos os Creas para
análise curricular de cursos Ead da modalidade da
coordenadoria

a) Mapeamentos dos cursos ofertados já adaptados
ou em adaptação às novas DCNs da Engenharia

Relação dos cursos ofertados da modalidade da
coordenadoria, por instituições sediadas na circunscrição do
respectivo Crea, já adaptados ou em adaptação às novas DCNs
da Engenharia (Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019, que
institui as DCNs do Curso de Graduação em Engenharia),
contendo as seguintes informações: Unidade da Federação,
Instituição de Ensino e Curso.

Análise Curricular sob a
ótica das Novas Diretrizes
Curriculares de
Engenharia (DCNs)
b) Levantamento das principais diferenças e
(Anexo da Decisão PLdificuldades na análise dos projetos pedagógicos
0044/2020)

Levantamento de
processos por infração ao
disposto na alínea “c” do
art. 6º da Lei nº 5.194, de
III - Verificação e fiscalização 1966 (acobertamento),
do exercício e atividades
tramitando ou
profissionais
arquivados em todos os
Regionais nos últimos 3
(três) anos
(Anexo da Decisão PL0044/2020)

Descrição sobre as principais diferenças ou não entre os Creas
e suas dificuldades na análise dos projetos pedagógicos dos
cursos adaptados às novas DCNs da Engenharia

c) Sugestão de metodologia para análise dos
projetos pedagógicos

Sugestão de metodologia unificada em todos os Creas para
análise dos projetos pedagógicos dos cursos da modalidade da
coordenadoria adaptados às novas DCNs da Engenharia

Apresentar, mediante proposta da Coordenadoria, o
levantamento de processos por infração ao disposto
na alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966
(acobertamento), tramitando ou arquivados em
todos os Regionais nos últimos 3 (três) anos

Relação contendo o quantitativo de autuações por infração à
alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966, tramitando ou
arquivados, na área da modalidade da coordenadoria e por
Crea

1

Crea-RR
Crea-AP
Crea-AC
Crea-RS
Crea-MA
Crea-SP
Até a 3ª reunião de 2020
da coordenadoria

Crea-MG

Crea-RS / Adjunto
Crea-MG / Adjunto
Crea-PR / Adjunto
Crea-SP / Especialista
(Prof. Segantine)
Crea-PR / Especilaista
(Prof. Capraro)
Crea-MA / Especialista
(Prof. Paulo)

Crea-RR
Crea-RS / Adjunto
Até a 3ª reunião de 2020
da coordenadoria

Crea-MG

Até a 2ª reunião de 2020
da coordenadoria

Crea-MS

Crea-MG / Especialista
(Profª. Davina)
Crea-RR / Especialista
(Prof. Silvestre)

Crea-GO
Crea-SC
Crea-SP

Anexo da Proposta nº 02/2020 - CCEEC
Programa Anual de Trabalho
Tema
Item

4

5

(art. 2º do Anexo II da Resolução
nº 1.012/2005)

Ação Priorizada

Monitoramento, no
âmbito da respectiva
coordenadoria, da adoção
pelos Creas da diretriz de
ampliar a fiscalização em
empreendimentos que
demandam serviços de
engenharia, agronomia e
geociências com o
III - Verificação e fiscalização objetivo de proteger a
do exercício e atividades
vida, e da meta que
profissionais
determinou aos Creas
fiscalizar 100% dos
hospitais do país, para as
modalidades que atuam
em obras e serviços
ligados a
empreendimentos
hospitalares
(item "2" da Decisão PL0045/2020)
III - Verificação e fiscalização
do exercício e atividades
Inspeção Predial
profissionais

Objetivo da Ação
a) Apresentar, mediante proposta o monitoramento,
no âmbito da respectiva coordenadoria, da adoção
pelos Creas da diretriz de ampliar a fiscalização em
empreendimentos que demandam serviços de
engenharia, agronomia e geociências com o objetivo
de proteger a vida, referida no item 1 da Decisão PL0045/2020

Resultado da Ação

Coordenação
Crea

Equipe
Creas

Relação das diretrizes, no âmbito da coordenadoria, adotadas
pelos Creas de ampliar a fiscalização em empreendimentos
que demandam serviços de engenharia, agronomia e
geociências com o objetivo de proteger a vida e respectivos
quantitativos de fiscalizações realizadas

b) Apresentar, mediante proposta, o monitoramento,
no âmbito da respectiva coordenadoria, da meta,
referida no item 1 da Decisão PL-0045/2020, que
Relação do percentual e quantitativo de obras e serviços
determinou aos Creas fiscalizar 100% dos hospitais fiscalizados ligados a empreendimentos hospitalares, no
do país até 31/12/2021, para as modalidades que
âmbito da modalidade da coordenadoria, por Crea
atuam em obras e serviços ligados a
empreendimentos hospitalares

Fomentar os Creas a apoiarem fortemente os
Projetos de Lei de Inspeção Predial

Prazo para Execução

Coletar dados e informações de cada Crea para elaborar
relatório da situação existente em cada Estado e apresentar
uma minuta de proposta de regulamentação sobre Inspeção
Predial

Em todas as reuniões
apresentar relatório

Até 4ª reunião de 2020 da
coordenadoria

Crea-SP

Crea-RJ

Crea-SE
Crea-PB
Crea-RO
Crea-TO
Crea-MA

Crea-BA
Crea-PB
Crea-RR
Crea-CE
Crea-BA / Especialista

Saneamento Básico

6

III - Verificação e fiscalização
do exercício e atividades
profissionais

Estudo da situação atual do Saneamento Básico em Relatório das situações existentes, com apresentação de
cada Estado
sugestões de ações a serem unificadas e aplicadas pelos Creas
Até 4ª reunião de 2020 da
coordenadoria

Mobilidade Urbana

Estudo da situação atual da Mobilidade Urbna em
cada Estado

Apresentar estrategia de uniformização de ação
junto ao Congresso Nacional sobre a tramitação do
PL-2245/2007 (Regulamenta a profissão de
Tecnólogo)
Dar maior conhecimento sobre as atribuições dos
Tecnólogos junto as Câmaras Especializadas de
Resolução nº 313, de 1986
Engenharia Civil, Resolução nº 313, de 26 de
setembro de 1986
Revisão da Decisão Normativa nº 59, de 9 de maio
de 1997 (Dispõe sobre o registro de pessoas
Decisão Normativa nº 59, jurídicas que atuam nas atividades de planejamento,
pesquisa, locação, perfuração, limpeza e
1997
manutenção de poços tubulares para captação de
água subterrânea)

Projeto de Lei nº
2245/2007

7

8

9

I - Exercício e atribuições
profissionais

I - Exercício e atribuições
profissionais

I - Exercício e atribuições
profissionais

Revisão da Resolução nº
1.073, de 2016

Revisão da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de
2016, em face as ações recentes sobre ações
judiciais

Crea-AP

Crea-AC
Crea-SE
Crea-SP

Relatório das situações existentes, com apresentação de
sugestões de ações a serem unificadas e aplicadas pelos Creas

Crea-SP / Especialista
(Dib Gebara)

Texto contendo ações para cada Coordenador Regional atuar
junto a seus representantes no Parlamento sobre o Projeto de
Lei nº 2245/2007

Crea-AP
Crea-RN
Crea-PB
Crea-PR

Até 4ª reunião de 2020 da
coordenadoria

Crea-MA

Estudo comparativo de atribuições e competências dos
Tecnólogos junto aos Engenheiros

Crea-PR / Especialista
(Prof. Ladaga)

Elaboração de minuta de normativo para a revisão sobre
atividades de planejamento, pesquisa, locação, perfuração,
limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de
água subterrânea

Até 4ª reunião de 2020 da
coordenadoria

Coletar dados e informações de cada Estado em face as ações
que envolvam Técnicos e atribuições e competências junto as
Câmaras Especializadas, apresentando um relatório das
situações atuais

Até 4ª reunião de 2020 da
coordenadoria

2

Crea-RS

Crea-ES
Crea-AL
Crea-RS / Adjunto

Crea-RR

Crea-SP
Crea-TO
Crea-PI
Crea-PR

