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PROPOSIÇÃO N° PES – D-18-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 - ENSINO A DISTÂNCIA 
 
I - Situação existente  
O ensino em Engenharia, Agronomia e Geociências assim como todo o ensino presencial tem              
passado por grandes transformações nos últimos anos, principalmente com o surgimento e            
crescimento do ensino nas modalidades educação a distancia, semipresencial e híbrido.           
Entretanto verificamos que contrariamente ao crescimento dessas novas modalidades é que a            
sua implantação compromete o aprendizado do ensino de engenharia, devido ao pouco tempo             
que o estudante permanece em contato físico com as instalações e não esclarece ou omite a                
realização das aulas práticas tanto nos laboratórios como no campo. 
 
II- Descrição da proposição  
O objetivo principal do sistema CREA/CONFEA é defender as boas práticas dos profissionais             
da área à sociedade, através da valorização, fiscalização e regulamentação profissional. Cabe            
ao nosso Sistema alertar a sociedade sobre a preocupação com a qualidade formativa dos              
cursos de bacharelado em Engenharia, Agronomia e Geociências, oferecidos nas modalidades           
EaD, semipresencial ou híbrido e que podem não oferecer aos estudantes a condição mínima              
para a aprendizagem. Por isso, faz-se necessário o estabelecimento de normas e gestão, para              
que as disciplinas da grade curricular seja numa base de 90% de cunho presencial. 
 
III- Justificativa  
A necessidade do fortalecimento do aprendizado acadêmico e o comprometimento das           
instituições de ensino com a sociedade na formação eficiente e eficaz de profissionais, visando              
o aumento da competência profissional relacionada com o aumento da grade horária            
presencial, pois existem disciplinas que dependem totalmente do conhecimento prático.  
Evitar a pulverização das modalidades da Engenharia. Engenharia, da Agronomia e das            
Geociências. 
Aumentar o comprometimento nos planos nacionais de desenvolvimento na energia, na ciência            
e tecnologia, no meio ambiente, nos recursos hídricos e na agricultura, indo de encontro aos               
vários debates realizados com milhares de profissionais de todo o País em edições anteriores              



do CNP, Visando à valorização da atuação profissional, destacando que engenheiros,           
agrônomos e geocientistas são protagonistas para o crescimento e desenvolvimento.  
Ampliar a formação de massa crítica para fomentar a participação da categoria em diálogos              
com as entidades, empresas, governantes, profissionais e a sociedade em geral.  
Observamos também a falta de compromisso das instituições de ensino no tocante mudança             
de exigência para a docência, incluindo a possibilidade de mestres, especialistas e            
profissionais de outros Conselhos se tornarem professores, sem a notória competência,           
caracterizando uma ingerência na autonomia acadêmica e administrativa das universidades 
 
IV - Fundamentação legal  
Lei – 5194/1966  
RESOLUÇÃO – CES/CNE N° 01/2016 
Novas Diretrizes Curriculares para Engenharia - aprovadas em 2019 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação  
1ª - Que seja editada resolução ou normativa do CONFEA instruindo os Regionais quanto à               
fiscalização na criação de cursos na área tecnológica na modalidade de ensino à distância. 
2ª - Que o CONFEA recomende as câmaras especializadas dos Regionais para estabelecerem             
parâmetros mínimos para as modalidades. 
11ª - Que o CONFEA faça gestões junto ao Ministério da Educação demonstrando a              
preocupação das comunidades acadêmica, científica, tecnológica e de inovação, com a           
aprovação apressada e pouco discutida publicamente dos cursos no método de Ensino à             
Distância. 
 


