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PROPOSIÇÃO N° PES – D-17-ES 
EIXO TEMÁTICO 
 
(    ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
(    ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na 
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
(      )  C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira 
sob a ótica da Engenharia 
( X ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da 
Engenharia e Agronomia brasileiras 
(       ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO – Representação dos Profissionais Tecnólogos 
no Plenário do Confea. 
 
I - Situação existente  
Em pesquisa superficial realizada no site http://emec.mec.gov.br/ foi verificado a 
quantidade de vagas autorizadas para Cursos Superiores de Tecnologia das Áreas da 
Engenharia e Agronomia, em todo o territorial nacional, que gira em torno de 200.122 
(duzentas mil, cento e vinte dois) Vagas ofertadas. 
O Sistema Confea/Crea possui cerca de 35.000 (trinta e cinco mil) profissionais 
Tecnólogos registrados que contribuem para o funcionamento e sustentabilidade do 
Sistema, e este número está aquém do universo de Profissionais Tecnólogos 
graduados no país 
 
 

II- Descrição da proposição  
A Representação dos Tecnólogos no plenário do Confea é de suma importância para 

a Categoria Profissional, a Sociedade, e para o sistema, pois agregará os Profissionais 

com formação superior diferenciada e dará a oportunidade dos Tecnólogos terem 

participação ativa no aperfeiçoamento e elaboração dos normativos e decisões do 

Confea, em especial aqueles que afetam direta e indiretamente a categoria. 

A Participação de no minímo 03 (Três) Conselheiros Federais Tecnólogos no 

Plenário, fortalecerá a luta pelo reconhecimento e valorização do profissional 

Tecnólogo, e estabelecerá a unidade entre todos os profissionais do Sistema 

Confea/Crea, bem como possibilitará ações de articulações políticas no Congresso 

Nacional pela aprovação do Projeto de Lei de federalização do Plenário do Confea. 

Os três conselheiros poderão ser assim distribuídos:  

1) Um Tecnólogo da área da Engenharia 
2) Um Tecnólogo da área da Agronomia 
3) Um Tecnólogo representante das instituições de Ensino que ministram 

cursos superiores de Tecnologia das Áreas da Engenharia e Agronomia.  
 

http://emec.mec.gov.br/


 

 

 

 

III- Justificativa  
Um dos principais pontos que desmotivam os Tecnólogos a buscar o Registro 
Profissional nos Creas, é a ultrapassada Resolução 313/1986 do Confea, que dispõe 
sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação 
e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e dá outras providências, 
como também a ausência de Representação dos Profissionais Tecnólogos no Plenário 
do Confea. 
 
No sentido de estabelecer um fator de motivação dos Profissionais Tecnólogos, 
apontamos a representação no Plenário do Confea como elemento para se efetivar a  
inclusão dos Tecnólogos no Sistema Confea/Crea, e a contribuição efetiva para defesa 
da Sociedade se dará com representações dos Tecnólogos no aperfeiçoamento dos 
normativos de fiscalização, tendo em vista que a formação profissional dos 
Tecnólogos é diferenciada, podendo contribuir no processo de modernização das 
atividades fins do Conselho. 
 
 

IV - Fundamentação legal  
O Art. 27 alínea “f” da Lei 5.194/1966, estabelece: 

Art. 27. São atribuições do Conselho Federal: 

f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da 
presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos 
Art. 58 da Lei nº 9.649 de 27 de maio de 1998: 
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em 

caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 

Paragrafo Único do Artigo 170, da Constituição Federal: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. 
 
 
 

IV - Sugestão de mecanismo de implantação  
Para iniciar o processo de representação dos Tecnólogos no Plenário do Confea que a 
proposta seja submetida a Deliberação do Plenário do Confea que é soberano para 
emissão de Decisão PL e, que a Federação Nacional dos Tecnólogos – FNT seja 
ouvida para as Indicações dos Tecnólogos que terão representantes com Direito a 
Voz, enquanto a Lei nº 5194/1966 não for alterada por nova Lei de Federalização do 
Confea a ser aprovada pelo Congresso Nacional para garantir a representação em 
definitivo dos Profissionais Tecnólogos.. 

 


