




2011 e 2012

•Proposta de resolução - Deliberação nº 128/2011-CEAP;

•Manifestações – 33 manifestações;

2013
•Aprovação do mérito da proposta e rito ordinário- -
Deliberação nº 373/2013-CEAP;

•Manifestações – 522 manifestações;

•2015
•Novo prazo para manifestação sobre a última versão do
texto - Deliberações 167/2015-CEAP e 084/2015-CONP;

• Manifestação – 107 manifestações por meio do sistema de
audiências pública;
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Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos,
atividades, competências e campos de atuação
profissionais no âmbito das profissões que, por força de
legislação federal regulamentadora específica, forem
fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.



Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de
competências e de campos de atuação profissionais para os
diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo
Sistema Confea/Crea, consideram-se os níveis de formação
profissional, a saber:

I – formação de técnico de nível médio;
II – especialização para técnico de nível médio;
III – superior de graduação tecnológica;
IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
V – pós-graduação lato sensu (especialização);
VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
VII – sequencial de formação específica por campo de saber.



§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis
discriminados nos incisos deste artigo deverão ser
registrados e cadastrados nos Creas para efeito de
atribuições, títulos, atividades, competências e campos de
atuação profissionais.



§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos
incisos I, III e IV habilitam o diplomado, em cursos
reconhecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, ao
registro profissional no Crea na forma estabelecida nos
normativos do Confea que regulam o assunto.

§ 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V,
VI e VII possibilitam ao profissional já registrado no Crea,
diplomado em cursos regulares e com carga horária que
atenda os requisitos estabelecidos pelo sistema oficial de
ensino brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais
de atividades e campos de atuação profissionais na forma
estabelecida nesta resolução.



Possibilita registro 

inicial no Crea e o 
respectivo título 

profissional

superior de graduação 

plena/bacharelado

superior de graduação 

tecnológica

Técnico de nível médio

pós-graduação stricto sensu 

(mestrado ou doutorado)

pós-graduação lato sensu 

(especialização)

especialização para técnico 

de nível médio

sequencial de formação 

específica 

Possibilita apenas 

extensão de 
atribuição

Regra referente ao art. 3º - § 2º e 3º 



Art. 4º O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante
análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de
formação do profissional, nos níveis discriminados nos incisos I,
III e IV do art. 3º, obtida por diplomação em curso
reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, no âmbito
das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.



§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º
poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em
seu conjunto ou separadamente, mediante análise do
currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de
formação do profissional, observado o disposto nas leis,
nos decretos e nos normativos do Confea, em vigor, que
tratam do assunto.



Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional
se dá a partir do contido nas leis e nos decretos
regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do
previsto nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do
assunto.

§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas
em legislação específica terão suas atribuições mínimas
definidas nos normativos do Confea, em vigor, que tratam
do assunto.



Regra referente ao art. 6º

Profissões com atribuições 
previstas em lei

Geologia

Geografia

Meteorologia

Recebe como 
atribuição a lei 

respectiva

Profissões com atribuições 
previstas em decreto

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Agronomia

Técnicos

Recebe como 
atribuição o art. 

específico do 
decreto, além da 

resolução 
específica

Profissões sem atribuições 
previstas em lei ou decreto 

Engenharia de Petróleo

Engenharia Ambiental

Engenharia de Pesca

Recebe como 
atribuição as 
resoluções 

específicas do 
Confea vigentes



§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na
formação inicial e não previstas no caput e no § 1º deste
artigo serão objeto de requerimento do profissional e
decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto
pedagógico do curso de formação do profissional, a ser
realizada pelas câmaras especializadas competentes
envolvidas.



Abrangência 
do curso

Abrangência 
das 

atribuições 
iniciais

Atribuições adicionais 
(em verde)

Possibilidade de 
concessão das 

atribuições adicionais

Análise da câmara 
relativa às atribuições 

adicionais 

Regra referente ao art. 6º, parágrafo 2º - Ampliação 
da atribuição ainda na graduação



Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de
competências e de campo de atuação profissional no âmbito
das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será
concedida pelo Crea aos profissionais registrados
adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de
curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de
ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional
discriminados no art. 3º, cursados com aproveitamento, e
por suplementação curricular comprovadamente regular,
dependendo de decisão favorável das câmaras

especializadas pertinentes à atribuição requerida.



Regra referente ao art. 7º

Solicitação de extensão de 
atribuições:

Profissional:  Eng. Químico
Atrib. Pretendidas: Engenharia 

Cartográfica

Câmara de análise:
Câmara 

Especializada de 
Agrimensura

Solicitação de extensão de 
atribuições:

Profissional:  Eng. de Minas
Atrib. Pretendidas: Engenharia 
Elétrica e Engenharia Mecânica

Câmaras de análise:
Câmaras 

Especializadas de: 
Engenharia Elétrica 

e Engenharia 
Mecânica 

(respectivamente)



§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de
atividades e de campo de atuação profissional no
âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema
Confea/Crea será em conformidade com a análise
efetuada pelas câmaras especializadas competentes
do Crea da circunscrição na qual se encontra
estabelecida a instituição de ensino ou a sede do
campus avançado, conforme o caso.



Conclusão do 
curso  de pós 

em instituição do 
MA

Solicitação de 
extensão no 

Crea do estado 
da sua atividade

(Ex: Crea-PI)

Crea-PI consulta 
Crea-MA (origem 

da instituição) 
sobre a situação 
e os dados do 

curso

Crea-MAExtensão 
decidida pelo 

Crea-PI

Regra referente ao art. 7º - § 1º 



§ 3º A extensão de atribuição de um grupo
profissional para outro é permitida somente

no caso dos cursos stricto sensu previstos no
inciso VI do art. 3º, devidamente
reconhecidos pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES e registrados e cadastrados nos

Creas.

§ 2º A extensão de atribuição é permitida
entre modalidades do mesmo grupo

profissional.



Categorias Engenharia e Agronomia

Modalidade Civil

Modalidade Elétrica

Modalidade Industrial

Modalidade Química

Modalidade Minas e Geologia

Modalidade Agrimensura e Geografia

Âmbito da Eng. Agronômica, Florestal, Agrícola 
e de Pesca

Âmbito da Meteorologia

4. Segurança do Trabalho



§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao campo de
atuação profissional do interessado ou câmara especializada compatível à
extensão de atribuição de campo de atuação profissional pretendida pelo
interessado, a decisão caberá ao Plenário do Crea, embasada em relatório
fundamentado da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Crea,
quando houver, ou em relatório e voto fundamentado de conselheiro
representante de instituição de ensino da modalidade.

§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento
das exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a
validade e a regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da
respectiva instituição de ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea.

§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função
exclusivamente de extensão de atribuição.



Pontos fortes da resolução

1) Valorização das câmaras especializadas dos Creas

1.1) Análise dos projetos pedagógicos

1.2) Análise da extensão de atribuições

1.3) Decisão terminativa sobre o cadastramento de instituições 
e cursos



Pontos fortes da resolução

2) Valorização da educação continuada

2.1) Maior possibilidade de extensão de atribuições

2.2) Extensão para outro grupo profissional mediante cursos de 
mestrado e doutorado



Pontos fortes da resolução

3) Adaptação das competências dos profissionais do 
Sistema Confea/Crea às necessidades do mercado 

nacional




