CÓNSEI,.HO REGtONAL DE ENGENHAIUAE
AGRONOMIA'
DO. ESTADO DE SÃO PA~LO - CREA-SP
,

Processo ilo:PR-11945/2016
,
Interessado: José Nelson Tamura Hida - Engenheiro Agrônomo , ' "
Assl!nto; Anotação de curso de especialização em Georreferenciamento

,À Câmara Eipecializada
HISTÓRICO:,

de' EngeIiharia de Agri~wnsui-a

'

o Engenheiro Agrônomo José Nelson Tamuta-Hida, CREA S060263219"solicitoU ano
de;: curso de ,Pós~graduaçãb-Lato
Sensu, (Espécializ~ção)
emGeoproce~samenf
Georrefer~nciamento deJmóveis Rurais e Urb,anos (fi, 03), ,
'

ção

O solícitante
apresentou
'certificado
de' 'Especializaçã~
em - GeoprocessaÍt\entó
Georreferencíamento
de Imóveis Rurais e Url;>anQs - L,ato sensu, d,e ,s'Slh (quillhent
cinquéntae umahotasj,
conc1uídoe;:m 20B,.emitido
pela Faculdade Dr"Francisco'Mae
FAFRAM, deItuveraVa L SP, (fi, 07),'
,
.

PARBCER e VOTb:~.
Considerando o Artigo n° 29, da Resolução 1.007/2,003:
A'C~eira
d~ Ide,nti de
~rofi~sionaL conterá o título do profissional",anotado
de acordo com a Tabela' de. Tít ios
Profissiimais do Sistema de Inf0rrnações Confea/Crea
eSIC) instltuíqa porresol
específica: Parágrafo. úniéo: Aléin do título correSPOndente ao 'curso que deu origem ao'
registro, o profissionál regi~trado pode requerer a inclusão em sua' Carteir\l de Identi,
Profissional de outros títulos obtidos em cursos de 'nível superior ou médio, desde. q
respectivo diploma encontre-se anotado no-SIC;,
'
Considerando que foram atendidas as exigências do Artigo n'o48, da'tesoluçãp 1,00712:
Art, 48: No ~aso:de anotação de curso de pós-graduação~tricto
sensu otilato sensu realiz do
no Paí~ oii no exterior, o requerimento deve ser instruído com:
'
J -diploma oU certificado, registrado ourevalidado,conforrne
o caso; e
II - histórico' escoíar com. a indicação das cargas horárias das' disciplinas cutsadas
duração total do curso,
,
'
.§ 1° Os documentos,em língua estrangeira,; legalizados pela AutoridadeConsular,brasW'a;'
devem ser traduzidos para0 vernáculo, portradutorpúblico
juramentado,
'.
",
§ 2° A instrução ea apreciação do requerimento de anotação de CUrSOde pós-gràduaão
devem atender aos procedimentos e ao trâmite previstos nesta Resolução"
.
§'JQ A anotação de curso dep9s-giaduação
somente será efetivada após.a'ánotaçãonoSI
respectivo diplOma oucertificado,
,
".
'"
. c- ' .. '
§ 4° O títuÍo do profis;ionàlseráanot~dó
no SIC de acordo coni o título indicado no dipí
ou nó, certificado,
.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA·
. DO ESTADO DE SÃO ,PAULO - tREA-SP
\.

Processo 11.°:PR-11945/2016
\.
.lnteressadó:José ~Neison Tall]ura.Hida·- Engenheiro Agrônomo
Assunto: Anolação de curso de especialização .em Georreferencial11entó
Voto, pelo deferimento da anotação do curso de especialização em GeorreferensiameIlt
Imóveis Rurais no Sic (lo E~genheiro Agrônomo Jo~éNelson'Tam\l{ll Hida.,
."
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