Ofício nº 01891/2020-CREA-RJ
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Assunto: Cadastramento de Curso
Referência: Processo n.º 2019500724
Prezado(a) Senhor(a),
Comunicamos a V.Sª, que o Plenário do Crea-RJ, por meio da Decisão Plenária
PL/RJ n.º 00067/2020, aprovou o cadastramento do curso Pós-Graduação Lato Sensu de
Especialização em Engenharia de Qualidade com ênfase em Gestão na modalidade
EaD.
Sendo concedido aos egressos o título de Especialista em Engenharia de Qualidade
com ênfase em Gestão, o qual poderá ser acrescido ao título profissional já registrado,
observando a necessidade de atendimento ao disposto no artigo 9º da Resolução nº
1.010/2005, do Confea, que restringe a extensão ao âmbito da mesma categoria
profissional, conferindo as atividades e competências aos egressos, contempladas no
Formulário C constante do processo em referência. Já aos egressos oriundos a partir da
vigência da Resolução nº 1.073/2016, do Confea, as atribuições constantes no Artigo 1º da
Resolução nº 235/1975, do Confea, restrita as atividades de gestão, supervisão,
coordenação, orientação técnica (atividade 01), coleta de dados e planejamento (atividade
02), referente as instalações industriais (tubulações industriais).
Na oportunidade, solicitamos a colaboração de V.Sª, no sentido de enviar, ao
término da cada período letivo, listagem contendo o nome dos concludentes do curso com a
data de conclusão e número do CPF. Que poderá ser encaminhado pelos Correios ou pelo email: Apoio.corc@crea-rj.org.br
Atenciosamente

Humberto Barbosa de Souza
Coordenador de Registro e Cadastro Interino - CORC
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