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Processo nO:C-0360/2016.
Jtííeressado: Faculdade deTecl'lologia da UNIG;AMP
_
Assunto: cadastro de curso de pós"graduação Lato Sensú em Georreferenciaménto

A Câmanl~speciali:zada
HISTÓRICÓ:

.

de Engerlharia de' AgrimensUra

'

A Faculdade de Tecnologiá da UNiCAMPsolicito~,
em 16/09/20l5, a cadastro do cut;ode
pôs-graduação, Lato Sensu em Georreferenciamento
,(tre~entas e sessenta: horaS), ,com
previs~o para ocorrer entre 06/02/2016 e 25/03/2017 (fls: 02 a 05).
,
Aopedidorie cadastrainellto, a UNICAMP anexou os segmntes do~urrientos:
• Plano do curso (fls: 04 a 08);
• Ementa das disciplinas (fls, 09 â 12);
• Cronograma (fl, 13);'
'
.' Modelo de certificado emitido aos concluintes (fi. 15);
• 'Modelo de históricQ emitido aos concluintes (fIs. 16a 18);
• Descrição do espaço fisico'e infraestrututa(fIs.
19 e 40);
• 'ART e comprovantes de paganie,nto(fIs. 21a 23);
• Titulação do corpo docente (fl.24);
• , Grade Curricular (fi', 25)
• Formulário B (fIs; 26'a 2~);'
• Formulário C (fls. 29 a 35):

,.

PARECER e VOTO:
Considerandooartigo
IO\la Lei 5. 194il 966: "Cabe às cóngregações das escolas'e faculdÍldes
de Engenhariâ, Arquitetj.lrà e,Agronomia indicar ae'CoÍlselho Férieral,em função dos títulos
apreçiados 'fltravés da formação profissional; em' termos' genéricos, as· caracteristicas\ dos
profissionais
por ela diplomados";
,.
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Considerando o artigo 11 da'Lei5.194'/l966:'''O
Cónselho Federal organizará e manterá'
atualizada a relação dos títulos 'conce\lidos pelas,escolâs
e faculdad~s, bem como, seus,
curriculós, com a indicação desuàs caracteristicas"; ~'
' '
Considerando o artigo 46da.Lei 5.19411966: "São atriQuições das çâffiarasespecializadas:d)
apreciar e julgar os pedidos de registro de protlssiohais, das firmas, dàseÍltidades de dir~ito
público, das entidades de classe e (las escolas ou faculd,ades da região".
'
Considerando o artigo 2° çla R.esolução 1.073/2016~ .\<Para efeito da fiscalização do ,exercíCio
das ,profissões, objeto desta Resoluçãó são adotadas as seg'uintes definições: IIairibuição
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP ,
.

Pr~cesso.n°: C-03ôO/2016
'Interessado' Faculdade de Tecnologia da UNICAMP,·
,
'
Ass,unto: cadastro de curso de pós~graduàção Láto Sens.uem GeorreferenCia(TIento
profissional: ato .específico de consignar direitos e responsáõiIidades, I\Íl defes!! dasocied
para o exercício da. profissão; de ácordo com a formação profissiollal obtida. emc
reghl~es,Jurito ao sistema
oficial
deensíno brasileiro".
'
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Considerando o artigo 3° da Re~olução L073/2016: "Para efeito da atribuição de atividaes,
de competências e de campos de atuação profissionais para os diplomadós no' âmbito das
profissões fiscalizadas pe!oSistemaConfeàlCrea,
consideram-se os seguintes níveis de
formação profissional, a .saber: V pós~graduação latosensu (espec[alização)"§l",
Os c sos. ,"
regulares de formação profissional nos níveis discriminados rios incisos 'deste artigo dev tão
ser registrados'e
cadastrados nos CreiÍs para. efeito de 'atribuições,
títulos, ativida. es; ,
competênci.as e campos de atuação;
Consid,erando o artigo 5°.da ResoluçãO CES n, 1, de 08/06áo07; que estabelece n~lmi!S
o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialiZação:
cursos de pós-graduação lato sensu, em nív,el de espeêialização,'têm
duraç,ão mínima de
(trezentaS e sessenta) horas, nestas'não computado o tempo de estudo individual ou em'
sem assistência docente, e 9 reservadQ, obrigatoriamente para a elaboração individual
monografia ou trabalho decoI\çlusão de curso",
.
Co~sider~do
p objetivodoé~so~
d~ pós-graduação
oferecido Faculdade de Tecnologia da!JNICAMP;
.'

Considerando

a documentação

.

.

apresentada (fls. 02

o,
de,

i~;o Sensu em Georreferenciam'
,

á 35);

Manifesto parecer desfavorável aocadas!ramento
do cursocÍe pó~~graduação Lato Sensu e~
Georreferénciamento· da: FaculdádJ d{ Tecnologia'da
UNICAMP, pois está em. desaco do
com o artigo)o da Resolução CESno,,1 (o TCC, de oito horas, está incluído no total de 60
horas do cursor'
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