
 

 

 

COMISSÃO REGIMENTAL DE ENSINO E FORMAÇÃO 
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2021 

 

 

DATA  : 28 de setembro de 2021. 

HORÁRIO  : 17h 

LOCAL : Virtual – Zoom Meetings (Link: https://us02web.zoom.us/j/83084306131)  

MEMBROS 

TITULARES SUPLENTES 

Coordenadora: Cons.ª Márcia Silva dos 
Reis 

Cons.ª Manoela de Siqueira Leiro 

Cons.ª Loris dos Anjos Almeida Brantes Cons.ª Mila Levindo de Faria Peixoto 

Cons. Valdinei Lopes do Nascimento Cons.ª Bárbara Guimarães Vitorino 

 

PAUTA:  

GERÊNCIA TÉCNICA (ANEXO I) 

1. Protocolo 1382233/21: ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO E CORRELATAS 

Solicitante: RENATA LEITE AGUIAR 

Documentos apresentados (anexos):   

 Certificado do curso de Geotecnologias - Soluções de Inteligência Geográfica em nível de 

Pós-Graduação e extensão da Faculdade Brasileira do Recôncavo – FBBR, com carga 

horária de 360 horas/aula;  

 Histórico Escolar do curso de Geotecnologias - Soluções de Inteligência Geográfica, 

contemplando as disciplinas de geodésia, cartografia digital, ajustamento de observações, 

topografia automatizada, métodos e técnicas de posicionamento por satélites, sistemas de 

informações geográficas, sensoriamento remoto, drones – conhecimentos aeronáuticos, 

legislação e processamento, norma técnica do INCRA e SIGEF, georreferencimento de 

imóveis rurais, georreferencimento de imóveis urbanos, banco de dados geográficos, 

processamento digital de imagens e análises espaciais;  

 Relatório extraído do portal do e-MEC com código do curso 133269 – Geotecnologias – 

Soluções de Inteligência Geográfica da (19284) Faculdade Brasileira do Recôncavo;  

 Credenciamento do curso Geotecnologias – Soluções de Inteligência Geográfica no portal 

do e-MEC;  

https://us02web.zoom.us/j/83084306131


 

 

 Certificado do curso de capacitação em Georreferencimento de Imóveis Rurais da Escola 

de Engenharia de Agrimensura, realizado no período de 29 de novembro de 2019 a 18 de 

outubro de 2020, com carga horária de 380 horas/aula (protocolo 1213540/2020);  

 Histórico escolar do curso de capacitação em Georreferencimento de Imóveis Rurais 

contemplando as disciplinas de cartografia e geodésia, ajustamento de observações, 

métodos e medidas de posicionamento geodésico, práticas de posicionamento por satélites, 

topografia automatizada, prática de topografia automatizada, engenharia de avaliações e 

perícias judiciais, sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto, 

georreferencimento de imóveis rurais com VANTs/Drones, norma técnica do INCRA e 

SIGEF, prática de certificação de imóveis rurais I e II, certificação de cadastro do imóvel 

rural – CCIR, empreendedorismo e marketing no Georreferenciamento e cadastro urbano 

(protocolo 1213540/2020);  

 Deliberação Plenária DPOBR nº 00101-06/2020, que estabelece os procedimentos para o 

requerimento de Certidão para fins de credenciamento de arquitetos e urbanistas perante o 

Incra, cujo item 3 estabelece que, conforme legislação vigente, poderão requerer Certidão 

para fins de credenciamento perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) os arquitetos e urbanistas que apresentarem certificado junto ao Ministério da 

Educação (MEC) para ofertar o curso, que contemple os componentes curriculares de 

topografia aplicada ao georreferencimento, cartografia, sistemas de referência, projeções 

cartográficas, ajustamentos, métodos e medidas de posicionamento geodésico, sistemas de 

informação geográfica (SIG) e sensoriamento remoto. 

 

2. Protocolo 1339227/2021: INCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (Engenheiro(a) de Segurança do 

Trabalho (Especialização)) 

Solicitante: CARLOS ENRIQUE FERREIRA SANTOS  

Documentos apresentados (anexo):   

 Certificado do curso de pós-graduação “Lato Sensu” em especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho da UNIFACS com carga horária total de 700 horas, datado de 28 de 

maio de 2021.  

 Histórico escolar com relação das disciplinas cursadas, relação do corpo docente com 

titulação, carga horária, média e resultado.  

 E-mails da UNIFACS confirmando a veracidade do certificado e histórico escolar e a 

realização das atividades práticas. 



 

 

 Atestado emitido pelo Coordenador do curso, Prof. Carlos Gantois, informando as 

atividades práticas e respectivas carga-horária desenvolvidas por disciplina, perfazendo o 

total de 60 horas.  

 

PAUTA – COORDENAÇÃO:  

3. Plano de Ação da CEF 2021 – seleção e desenvolvimento de duas ações a serem 

implementadas/iniciadas ainda este ano; 

4. O que ocorrer. 

Salvador, 21 de setembro de 2021. 

 

 

Raquel Amado Frutuoso 

Assistente Operacional da Presidência 
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