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COLÉGIO ESTADUAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

DO SISTEMA CONFEA/CREA - CIE-MG 

 

ESTATUTO 

CAPÍTULO I 

 

Natureza, Finalidade e Composição. 

Art. 1º O Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA-MG 

(CIE-MG), é um órgão consultivo do  Plenário e da Presidência do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, 

criado com fulcros no art. 202 do Regimento interno do CREA-MG, 

através da Deliberação Ad Referendum do Plenário do CREA-MG 

de Nº 01 de 12 de Janeiro de 2012, como integrante da estrutura de 

suporte do CREA-MG. 

Art. 2º O Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA-MG 

(CIE-MG) tem como finalidade precípua discutir e encaminhar 

assuntos de interesses mútuos do CREA-MG e  das Instituições de 

Ensino(IE´s), relacionados com a Engenharia, Agronomia, Geologia, 

Geografia e Meteorologia, no âmbito de suas atribuições inscritas 

no sistema. 

Art. 3º Compõem o Colégio Estadual de Instituições de Ensino do 

CREA-MG (CIE-MG): um representante, preferencialmente Diretor 

ou Coordenador de curso, das Instituições de Ensino da 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia; o 

Presidente do CREA-MG e ou Diretorias designadas, mantendo sua 

sede na Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho em Belo 

Horizonte – MG. 
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Parágrafo Primeiro- Na impossibilidade da atuação junto ao CIE do 

Diretor ou do Coordenador de curso a IE deverá indicar para 

substituí-lo 01(um) profissional do sistema, professor em exercício 

na IE- Instituição de Ensino. 

Parágrafo Segundo- integrarão ainda, o Colégio Estadual de 

Instituições de Ensino, a convite do presidente do CREA-MG, um 

representante por instituição, das sete maiores instituições de 

ensino da Engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e 

da meteorologia do Estado de Minas Gerais. Utilizando-se o critério 

do número de estudantes totais e em conjunto das áreas 

anteriormente citadas.  

Art. 4º Quando necessário e por deliberação da Presidência do 

CREA-MG, poderão ainda, fazer parte temporariamente do CIE, 

como convidados, sem direito a voto, Especialistas para subsidiar 

discussões pertinentes aos assuntos do Colégio. 

Art. 5º Modificações deste Estatuto poderão ser propostas pelos 

integrantes do Colégio ante a presidência do CREA-MG. 

Parágrafo Único - Cabe igualmente ao Plenário e à Presidência do 

CREA-MG propor sugestões de alterações deste Estatuto, devendo 

levá-las ao conhecimento do CIE. 

Art. 6º O CIE tem como princípios básicos: 

I- A Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado de Minas Gerais e a Legislação 

Federal e Estadual em vigor; 

II- a Legislação interna do Sistema Confea/CREA; 

III- o Código de Ética Profissional; 

IV- o respeito à autonomia de seus participantes; 

V-  a valorização das profissões, dos profissionais e formandos 

da área da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e 

Meteorologia. 
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Art. 7º Na qualidade de órgão consultivo, o CIE tem as seguintes 

finalidades: 

I – Fomentar o relacionamento entre as Instituições de Ensino e o 

CREA-MG; 

II – debater políticas de melhoria na formação e no exercício 

profissional regulamentado pelo sistema Confea/Crea; 

III – propor mecanismos de controle que promovam a valorização 

da formação e do exercício profissional; 

IV – discutir a formação e atribuição profissional atendendo às 

demandas da sociedade; 

V – implementar propostas de outros assuntos de interesse mútuo. 

 

CAPITULO II 

Das Instituições Filiadas 

Art. 8º Podem filiar-se ao CIE-MG as Instituições de Ensino 

regularmente registradas no CREA-MG de acordo com a legislação 

vigente. 

Parágrafo Único - Para o exercício do ato a IE não deverá ter 

pendências junto ao CREA-MG. 

 

 Art. 9º O pedido de filiação ao CIE-MG deverá ser encaminhado 

conforme impresso próprio do CREA-MG. 

Parágrafo Único - Qualquer alteração nos dados fornecidos deverá 

ser comunicada imediatamente ao CIE-MG. 

 

Art. 10 São direitos das Instituições de Ensino filiadas: 

 I - Participar nas deliberações ocorridas no âmbito do CIE-MG; 

 II – apresentar propostas de interesses mútuos; 
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III – participar, na forma deste Estatuto, da eleição dos 

Coordenadores do CIE- MG. 

 

Art. 12  São deveres dos membros da CIE: 

  I – Conhecer, cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 

  II – conhecer a legislação do Sistema Confea/CREA/Mútua e do 

Sistema Educacional; 

III – participar dos eventos realizados pelo Colégio. 

 

CAPITULO III 

Do Funcionamento e da Reunião 

Art. 13  A Coordenadoria do CIE-MG será constituída por:   

I- Um (01) Coordenador Estadual, eleito entre os coordenadores 

regionais; 

II – Um (01) Coordenador Adjunto Estadual, eleito entre os entre os 

coordenadores regionais; 

III – Pelos Coordenadores Regionais do CREA-MG 

IV – Pelos Coordenadores Adjuntos Regionais do CREA-MG; 

 

§ 1º - A coordenação da Coordenadoria Estadual do CIE-MG é 

exercida em caráter executivo pelo Coordenador Estadual no 

sentido de implementar as finalidades do Colégio, organizar, dirigir 

e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias, tomando 

providencias para efetivar as deliberações do órgão. 

§ 2º - Compete ainda ao Coordenador Estadual apresentar à 

Presidência do CREA-MG, para as providências regimentais, a 

programação anual do CIE-MG, bem como a emissão, ao final do 
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exercício, do relatório anual de atividades incluindo sugestões e 

recomendações emanadas do colégio. 

§ 3º - O Coordenador Adjunto Estadual, substitui o Coordenador 

Estadual em suas faltas ou impedimentos e o assessora no 

desempenho do cargo. 

§ 4º - O Coordenador Estadual busca a articulação no sentido da 

promoção de eventos conjuntos, trocas de informações e 

experiências, bem como todas as atividades relacionadas com os 

objetivos deste Estatuto. 

 

Art. 14 O CIE-MG terá as suas atividades desenvolvidas pelos 

representantes das IE´s nas respectivas Regionais do CREA-MG, 

sendo dirigidas por um Coordenador Regional e um Coordenador 

Adjunto Regional, eleito entre os seus pares.  

§ 1º - A coordenação regional do CIE-MG é exercida em caráter 

executivo pelo Coordenador Regional no sentido de implementar as 

finalidades do Colégio, organizar, dirigir e coordenar as reuniões 

ordinárias e extraordinárias, tomando providencias para efetivar as 

deliberações do CIE-MG. 

§ 2º - Compete ainda ao Coordenador Regional apresentar à 

Coordenação Estadual do CIE-MG, para as providências 

regimentais, a programação anual do CIE-MG Regional, bem como 

a emissão, ao final do exercício, do relatório anual de atividades 

incluindo sugestões e recomendações emanadas do colégio. 

§ 3º - O Coordenador Adjunto regional, substitui o Coordenador 

regional em suas faltas ou impedimentos e o assessora no 

desempenho do cargo. 

§ 4º - O Coordenador Estadual e os Regionais são responsáveis 

pela articulação de eventos conjuntos, trocas de informações e 

experiências, bem como todas as atividades relacionadas com os 

objetivos deste Estatuto. 
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Art. 15 A primeira reunião anual da Coordenadoria Estadual do 

CIE-MG é instalada pelo Presidente do CREA-MG, ou seu 

representante, que convoca o Coordenador para proceder ao relato 

das atividades desenvolvidas no período de seu mandato.  

 

Art. 16 A primeira reunião anual do CIE-MG nas regionais é 

instalada pelo Presidente do CREA-MG, ou seu representante, que 

convoca o Coordenador Regional para proceder ao relato das 

atividades desenvolvidas no período de seu mandato.  

 

Art. 17 Na ultima reunião anual da Coordenadoria Estadual do CIE-

MG e da Coordenadoria Regional é eleita e composta a Comissão 

Eleitoral, com três membros, encarregada de dirigir o processo 

eleitoral e convocar a eleição dos respectivos Coordenadores. 

§ 1º - O processo para escolha dos Coordenadores ocorrerá 

anualmente por inscrição de candidatos durante a reunião.  

§ 2º - Poderão votar todos os membros titulares, ou os respectivos 

suplentes, que compõem o CIE nas regionais ou na coordenadoria 

estadual. 

 § 3º -  A cada Instituição cadastrada corresponde um único voto 

para a eleição da coordenação nas regionais. 

§ 4º -  A cada Regional do CREA-MG corresponde um único voto 

para a eleição da coordenadoria da estadual.   

§ 5º - O Presidente do CREA-MG, ou seu representante, dará 

posse aos coordenadores  eleitos, passando a presidir os trabalhos 

o Coordenador Eleito, dando sequência à pauta, na qual deve 

constar obrigatoriamente: 

a) definição do calendário anual de reuniões e planejamento de 

atividades; 

b) discussão de assuntos de interesse do CIE-MG. 
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Art. 18 –  è vedada a convocação, a designação ou a participação 

de quaisquer membros adjuntos do CIE-MG em reuniões, em 

missão ou em representação de interesse do CIE, quando o 

membro titular estiver no exercício da função, conforme dispõe o 

artigo 52 do regimento interno do CREA-MG. 

 

 Art.19- O mandato dos Coordenadores Estaduais e dos 

Coordenadores Regionais é de 01 (um) ano, permitida uma única 

reeleição em quaisquer dos cargos, com interstício de 01 (um) ano. 

§ 1º - O mandato dos Coordenadores iniciará a partir da sua eleição 

e posse e se encerrará quando da posse dos novos ocupantes na 

forma deste Estatuto. 

§ 2º - São elegíveis para os cargos de Coordenação somente os 

representantes das Instituições de Ensino cadastradas no CREA na 

vigência de seus respectivos vínculos formais nas Instituições de 

origem. 

 

Art. 20  O quórum para instalação e funcionamento das reuniões do 

CIE-MG da Coordenadoria Estadual e das Regionais  é igual ao 

número inteiro imediatamente superior à metade dos membros 

convocados, em primeira convocação e após meia hora com 

qualquer  número de presentes 

§ 1º -  As reuniões deverão ser convocadas com antecedência de 

15(quinze) dias, com confirmação de presença no prazo de 

05(cinco) dias. 

 § 2º -  As ausências deverão ser justificadas com antecedência de 

10 (dez) dias  de forma a permitir a convocação do suplente.  

 

Art. 21  A deliberação para eleição e ou  impedimento dos 

Coordenadores Estaduais e Regionais só será efetivada com 2/3 

(dois terços) dos presentes e com quórum igual ao número inteiro 

imediatamente superior à metade dos membros convocados.  
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Art. 22 As decisões do CIE-MG são tomadas por maioria simples. 

Parágrafo Único - Em caso de empate o Coordenador proferirá voto 

de qualidade. 

 

CAPÍTULO IV 

                                Disposições Gerais 

Art. 23 O CREA-MG deverá fornecer, na forma de seu regimento, 

suporte logístico e infraestrutura para o funcionamento do CIE-MG 

nas Regionais e na Coordenadoria. 

 

Art. 24 As Coordenadorias Estadual e Regionais do CIE-MG 

poderão convocar Reuniões Extraordinárias com a definição prévia 

da pauta: 

I – a pedido do Coordenador ou Coordenador Adjunto, com prévio 

conhecimento da Presidência do CREA-MG; 

II – por iniciativa de 2/3 dos membros do CIE-MG, informando à 

Presidência do CREA-MG  com  antecedência mínima 15 (quinze) 

dias  

III – por iniciativa da Presidência do CREA-MG. 

Art. 25 Na ausência do Coordenador e Coordenador Adjunto é 

escolhido entre os presentes um Coordenador “ad hoc” para dirigir 

os trabalhos. 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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                                Disposições Transitórias 

Art. 26   Quando da instalação do CIE-MG serão indicados pelo 

presidente do CREA-MG, o Coordenador Estadual e o Coordenador 

Estadual Adjunto, Coordenador Regional e o Coordenador Regional 

Adjunto, com mandato até 31 de dezembro do corrente ano. 

Parágrafo Único  -  Os coordenadores indicados  deverão estruturar 

os Colégios Regionais de acordo com este estatuto e proceder a 

eleição dos Coordenadores Regionais e Coordenadores Estaduais 

de acordo com os art. 8º e 9º. 

 

Art. 27  Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

plenário do CREA-MG, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

          Belo Horizonte, 13 de Junho  2012. 

 

 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – Crea-MG 

Engº Civil Jobson Nogueira de Andrade 
Presidente do Crea-MG 

 


