Nesta 70ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da
Agronomia (Soea) mostraremos um pouco da história e
das atividades desenvolvidas
pelos Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia Júnior/Jovem (Creas Jr/Jovem)
existentes no Brasil.

vêm sendo desenvolvidas
pelos Conselhos com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade vivida
na prática profissional, destacando a importância das
profissões do setor tecnológico e a efetiva participação
no dia a dia do Sistema, bem
como a inserção profissional
O programa é formado por na defesa e desenvolvimenjovens estudantes e recém- to da sociedade.
-formados do setor tecnológico, sendo integrado ao
As principais atividades
Conselho Regional de Enge- desenvolvidas pelos Crenharia e Agronomia (Crea). as Jr/Jovem são: promoCom dedicação, trabalho ção de cursos, palestras,
e articulação, os Creas Jr/ workshops, visitas técnicas,
Jovem, em parceria com ins- inserção dos estudantes em
tituições de ensino, empresas programas de estágios a
e o próprio Conselho Regio- partir de parcerias com emnal, desenvolvem trabalhos presas, bem como a divulque visam a contribuir para gação de oportunidades,
o desenvolvimento dos futu- via atualização de banco
ros profissionais, procurando de dados online no site do
mantê-los por dentro dos prin- Conselho. Todas essas aticipais assuntos do setor e, prin- vidades agregam conhecipalmente, motivá-los para o cimentos e interação entre
exercício da profissão.
estudantes e profissionais de
grandes empresas renomaDesde o ano 2000, quando das no país.
foi criado o primeiro Crea Jr/
Jovem, no Estado de Minas A ideia deste projeto, que
Gerais, inúmeras atividades vem se expandindo a cada

dia nos Creas de todo país,
é que, a partir da interação
entre os estudantes e recém
formados, seja possível uma
maior aproximação dos futuros profissionais ao Sistema
Confea/Crea, a fim de absorver conhecimentos essenciais
de legislação, ética, fiscalização e a regulamentação do
Sistema Confea/Crea.
Muitos estados já apóiam
este projeto. Venha você
também fazer parte deste
programa e construir conosco um Sistema Profissional
cada vez mais sólido, com a
interação e participação de
estudantes e profissionais.
Nas próximas páginas, confira os Creas Jr/Jovem ativos nos diversos Conselhos
Regionais de Engenharia e
Agronomia do Brasil.
É com muita satisfação
e alegria que os Creas Jr/
Jovem dão as boas vindas
para você nesta 1ª edição
do Jovem em Fórum!
Creas Juniores/Jovens
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O CREA-Jr Alagoas foi fundado em Julho de 2007,
por alunos do curso de
Engenharia Civil e de Agrimensura da Universidade
Federal de Alagoas. O que
objetivou esses estudantes
ao fundarem o CREA- Jr.
Alagoas foram indagações
que de início não obtinham
respostas, como a principal delas: “Depois que eu
me formar o que fazer?”.
A partir da dúvida surgiu a
necessidade da busca pela
informação, pelo conhecimento, e assim surgiu o
CREA-Jr Alagoas, buscando
interagir o aluno do sistema
com o próprio Sistema.
Hoje o CREA-Jr Alagoas
conta com uma coorde-
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nação renovada, alunos
de cursos diferenciados
promovendo a união entre
os cursos que abrangem o
Sistema CONFEA, atuando como um órgão sem
fins lucrativos, diretamente vinculado ao Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de
Alagoas. O CREA-Jr Alagoas promove discussões,
debates, palestras, seminários e visitas técnicas sobre
temas relacionados com
as diversas profissões tecnológicas. Mais do que um
espaço para debater temas nacionais e estaduais,
o CREA-Jr Alagoas exerce
função como um canal de
interlocução dos estudan-

tes e profissionais recémformados com o Conselho,
discutindo o futuro e o papel social dos profissionais,
enfatizando a ética e proporcionando uma valorização do profissional.
O objetivo é propiciar o
entendimento pelo estudante da realidade dos
profissionais Alagoanos no
desenvolvimento do exercício das profissões. Fortalecer junto ao estudante
o espírito de defesa da sociedade, da proteção ao
meio ambiente, fundamentado nos aspectos humanos, sociais e econômicos.
No ano de 2013 o CREA-Jr Alagoas realizou cursos
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e solidificou parcerias para
engrandecimento e fortalecimento dos Cursos inseridos no Sistema.

de Engenharia de Alagoas.
4. Apoio no evento “INSPIRA”- Atitudes diárias
que fazem toda a diferença na construção do
1. Parceria junto à realiza- sucesso, com realização
ção do SAEC – Simpósio Eng&Plan Jr.
Alagoano de Engenharia
Civil.
5. Realização do Curso
de Introdução ao Geo2. VIII Conecte- Congres- processamento e ArcGis
so de Engenharia Ciên- 10 Básico, junto com a
cia e Tecnologia.
EJ Agrimensura e o CA
de Engª de Agrimensura.
3. Parceria junto à realização do Curso de Patologia 6. Promovendo torneio
das Construções pelo Clube interclasses
entre
os

cursos no ambiente do
Clube de Engenharia,
mostrando a importância de se filiar como estudante.
Assim, o CREA-Jr Alagoas trabalha para apoiar
e incentivar a participação dos estudantes e/
ou atividades que valorizem o desenvolvimento de práticas voltadas
ao aperfeiçoamento da
formação profissional e
ao interesse social.

Site: creajr-al.webnode.com/
Facebook: creaal.junior
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O Crea Jovem Amazonas
é formado pelos membros
Saulo Pereira de Souza, atual coordenador e acadêmico de Engenharia Civil
do UniNorte Laureate, Alessandra Falcão, Agronomia
– UFAM; Fernanda Moura,
Engenharia Civil – UFAM;
Fabio Marreiros, Engenharia
de Produção – Faculdades
Martha Falcão; Alexandre
Rufino, UEA; Flávio Brazão,
Geografia – UFAM e Vinicius
Castro, Engenharia Civil do
UniNorte Laureate.

genharias e destacando a
importância das especializações aos finalistas, pautando o convênio firmado
entre o Crea Jovem Amazonas e o Instituto de Pós-Graduação (IPOG). Palestras realizadas no UniNorte,
UFAM e UEA com maior
abrangência nos cursos
de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica;

palestras sobre Coaching
na construção Civil, realizadas na UEA (Semana de
Engenharia) e no UniNorte
(Ciclo de palestra aos calouros do UniNorte) ministradas por Jerson Aranha;

• Parceria com o Instituto
de Pós-Graduação, IPOG.
Acadêmicos finalistas cadastrados no Crea Jovem
terão descontos nas mensalidades dos cursos de es• O Crea Jovem Amazo- pecialização do Instituto;
nas esteve como apoiador
e palestrante na realização • Criação do ENGENHARIA
do I WorkShop de Enge- NA ESCOLA, projeto pioAtividades realizadas:
nharia Mecânica, no Insti- neiro no sistema, onde le• Ciclo de palestras sobre tuto Federal do Amazonas vamos informações sobre
o mercado de trabalho (IFAM);
as engenharias, técnicas,
para os calouros das en- • Realização do ciclo de tecnologia e mercado de
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ra Norte do Estudante, que
tem como público alvo os
alunos secundaristas, que
estão em busca de informação sobre as principais pro- Escola Estadual Petrônio fissões oferecidas no estado.
Portela (Dom Pedro I);
Com a realização do Enge- Escola Estadual Josué Cláu- nharia na Escola, atendemos
a cerca de 3100 alunos do 2º
dio de Souza (Coroado);
e 3º ano do ensino médio.
- Escola Estadual Marcantônio Vilaça (Cidade
Site:
Nova);
creajovemam.wordpress.com
No 2º Ciclo, participamos Facebook: /creaamjovem
como palestrantes na III Fei-

trabalho para os alunos se- - Colégio Dom Bosco (Centro);
cundaristas. No primeiro ciclo, realizamos as palestras - Fundação Bradesco
em 9 escolas de Manaus.
(Alvorada);
- Colégio Brasileiro Pedro
Silvestre (Centro);
- Escola Estadual Francisco
Albuquerque (Centro);
- Colégio Amazonense
Dom Pedro I (Centro);
- Escola Estadual Solon de
Lucena (São Geraldo);
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O programa CREA Júnior
- BA desde a posse da primeira diretoria, em 2010,
constituída por estudantes
do segmento tecnológico,
vem ampliando sua atuação com o intuito de fortalecer o relacionamento
entre os acadêmicos dos
cursos afetos ao Sistema
CONFEA/CREA. Ao estreitar os laços com o corpo
discente das instituições
de ensino técnico e superior visando a apresentação do programa, difusão
e orientação da importância do exercício ético-legal das profissões e posteriormente despertar nos
estudantes o engajamen-
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to nas atividades voltadas tando-lhe o entendimento da dinâmica do exerpara o Sistema.
cício profissional.
A linha de atuação do
Atualmente possui como
CREAJr-BA se dar por realização de palestras nas diferencial o desenvolviuniversidades e escolas mento de trabalhos voltatécnicas, apresentações dos para a disseminação
empreendedorismo
para turmas de introdu- do
ção à engenharia, bo- jovem da área tecnolóletins informativos para gica, o que tem resultaos associados, parcerias do na aproximação com
em eventos e encontros as empresas juniores de
estudantis. Sempre a co- engenharia, e parcerias
laborar com a formação com a Associação de
do profissional, conscien- Jovens Empreendedores
tizando o aluno quanto da Bahia - AJE-BA e Conao papel das profissões federação Nacional dos
junto a sociedade, orien- Jovens Empreendedores
tando-o para a conduta – CONAJE, a promover e
ética e responsável na ampliar o networking para
futura profissão e facili- os futuros profissionais.
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Sempre participando ativamente dos movimentos
jovens, o CREAJr-BA tem
contribuído ativamente
para o fortalecimento
da liderança jovem brasileira. Sendo convidado
a participar da Agenda
Brasil de Jovens Lideranças, debatendo questões sobre inovação e

ambiente regulatório, na
qual culminou com a preparação de uma carta
de intenções com direcionamentos e propostas,
entregue à presidente
Dilma Rousseff e aos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
Fernando Pimentel e da
Casa Civil, Gleisi Hoffman.

Na 69ª edição da SOEA,
que ocorreu em Brasília, o
Presidente do CREAJr-BA,
Flávio Castro, foi eleito
Representante Nacional
do CREA Jr/Jovem. Coube ao mesmo o acompanhamento junto ao
Confea dos assuntos de
interesse do programa.

Facebook: CREA-Junior-Bahia
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O CREAJr-CE é um programa do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará
(CREA-CE), um Grupo de
Trabalho auxiliado por conselheiros e que os estudantes das áreas tecnológicas
do Sistema CONFEA/CREA
coordenam,
desenvolvendo atividades com o
intuito de aproximar os estudantes do conselho que
regulamenta suas futuras
profissões, visando assessorar os estudantes em suas
relações com o mercado
de trabalho e apoiar os
empreendimentos
estudantis.Criado na 566ª Reunião Plenária do CREA-CE
em 11 de janeiro de 2007,
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e então iniciada suas atividades, realizando palestras
informativas e institucionais
aos recém ingressantes e
formandos, assim, levando
mais recém formados para
oxigenar o conselho com
os membros coorporativos
do programa. Atualmente,
possui 2 sedes, uma na sede
do CREA-CE, no 7ª Andar, e
outra na Casa de Plástico
no Centro de Tecnologia
da Universidade Federal do
Ceará, no Campus do PICI.
São realizadas parcerias com empresa juniores
para a melhor fixação do
programa, sendo que essas possuem maior solidez
perante os alunos e as uni-

versidades e instituições
de ensino, mudando a visão em relação ao conselho que tem o papel de registrar, fiscalizar e valorizar
o exercício profissional.
O interior do estado
também conta com as
atividades do programa,
onde muitas vezes não
existe nenhum conhecimento das atividades do
conselho, tanto como as
do programa destinado
aos estudantes, ressaltando ainda que é o único
conselho de profissões
que possui representação estudantil. As instituições de ensino de maior
representação no estado
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são, Universidade Federal
do Ceará, Universidade
de Fortaleza, Faculdades
do Nordeste e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia com núcleos espalhados em todo o estado.

procura dos estudantes então foi iniciada,
atualmente
contamos
com 264 adesões de
membros coorporativos,
onde desses são eleitos
os membros dirigentes.

O programa passou
um período desativado,
e em meados de 2011
foi reativado passando
por um longo processo
burocrático de normatização com criação do
seu Regulamento Interno que foi aprovado no
ano de 2012, assim com
o apoio do ex-coordenador Bruno Nogueira
o programa voltou a ter
identidade própria e a

A diretoria recém formada conta com 10 membros dirigentes, representantes de variados cursos
e instituições, aprovada
em decisão plenária,
sendo seu Coordenador
Geral o estudante de
Agronomia Paulo Macário Neto, assessorado por
sua Coordenador Adjunta Natália Holanda;
Secretaria - Joerly Rodrigues Victor, Geografia;

Secretaria Adjunto – Basílio Alberto Patrício Filho,
Engenharia Elétrica; Coordenador Capacitação
Estudantil – Ronier Mesquita, Eng.ª Química; Coordenador Capacitação
Estudantil Adjunto – Hector Alejandro Picarte, Engª
Metalúrgica; Coordenador de Comunicação e
Marketing – Bruna da Silva Lima, Geografia; Coordenador de Comunicação e Marketing Adjunto
– Lucas da Silva Veras,
Geografia; Coordenador
de Eventos – José Madolo Miguel,Geologia; Coordenador de Eventos
Adjunto – Délis Vieira dos
Santos, Eng.ª Civil.
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O CREA JOVEM-DF é a
ponte entre o Setor Acadêmico (Instituições de Ensino)
e o Setor Produtivo (Mercado de Trabalho) para os
estudantes, de nível técnico ou superior, dos cursos
relacionados às modalidades do sistema profissional
CONFEA/CREA, para fins de
Inovação Tecnológica. O
Programa possui o objetivo
máximo de integrar os estudantes e jovens profissionais ao Conselho de Classe
buscando desenvolver e
disseminar ações que contemplem: a) legislação e
objetivos do Sistema CONFEA/CREA; b) fiscalização
e ética do exercício profissional das áreas abrangi-
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das pelo sistema CONFEA/
A atual diretoria do CREA
CREA; e, c) integração dos Jovem-DF (2013-2014) orgajovens e futuros profissionais nizou e participou de suas
ao Sistema CONFEA/CREA. reuniões mensais de diretoria, assembléias de discusO CREA JOVEM-DF surgiu são sobre assuntos de releem agosto de 2008, mas vante interesse social – as
deu início às suas ativida- plenárias mensais na sede
des em 2009, com a pos- do Conselho, participaram
se da diretoria. A partir daí e promoveram vários evencomeçou a estimular a tos com parcerias para os
participação da juventude estudantes cadastrados:
do Distrito Federal no movimento. Tem desenvolvido
Cursos:
projetos relevantes de En- Sistema Integrado Empregenharia e áreas afins ao sarial – SIE; NBR 12721:2006
Sistema, indicado estágios, na Incorporação Imobiliáintercâmbios e promovido ria; Capacitação em Elaa capacitação profissional boração de Projetos; Exerdos membros cadastrados cício da Justiça Privada;
no blog www.creajovemdf. Prontuário de Instalações
blogspot.com.
Elétricas – PIE; Obras Susten-
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táveis; Aquecedor Solar.
Seminários/Palestras:
Execução de calçadas
para fins de habite-se; Água,
Comunicação e Sociedade; Monitorar o tempo para
proteger vidas e propriedades; Atualização do PBQP-H; Planejamento e Controle
de Obras com o MSProject;
Orçamento de Obras; Obras
e Serviços de Engenharia na
Administração Pública; Inspeção e Segurança Predial; II En-

contro dos Municípios com o
Desenvolvimento Sustentável;
Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído;
Gestão Florestal no DF; Simpósio Nacional em Segurança e
Saúde do Trabalho; Ética Profissional; 8º Congresso Distrital
de Profissionais; 10ª Semana
da Engenharia; Recebimento
de Condomínios.

– Fórum Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – FDES; Fórum
Nacional da Juventude
– FNAJ, Café Empresarial,
Palestras nas Universidades
– UniCEUB, IFB, Workshop de
Inspeção e Manutenção
Predial; Encontro na OAB;
Entrevista sobre Sustentabilidade; Entrevista sobre
Juventude; Fiscalização no
Estádio Nacional de Brasília;
Encontros/Eventos:
Posse Conselho da JuvenEncontro de Lideranças tude do DF.

Site: www.creajovemdf.blogspot.com.br
Facebook: creajovemdf
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Com relativamente pouco
tempo de atuação, cerca
de dez meses, o CREA Júnior
Espírito Santo já movimenta
os espaços estudantis por
onde passa. Neste curto
período, o grupo que representa o braço jovem do
CREA-ES realizou diversas
ações, entre elas palestras e
um grande evento, a 10ª Semana da Engenharia, que
reuniu 1200 estudantes de
todo o Espírito Santo e outros
estados brasileiros.
À frente do CREA Jr ES estão 18 alunos, estudantes
das áreas de engenharia
e tecnologia, que em um
mandato de dois anos (que
segue até 2014) assumiram
a missão de trazer “enge-
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nheirandos”, bem como demais estudantes das áreas
cobertas pelo CREA a uma
posição de maior proximidade com o Conselho.
“Nossa meta é integrar,
aproximar e informar melhor estes estudantes acerca de seus direitos e deveres, das legislações e
do código de ética profissional, mostrando suas responsabilidades e impactos
como futuros profissionais
das áreas de Engenharia,
Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia,
dos Tecnólogos e dos Técnicos Industriais e Agrícolas”, explica o diretor de
Marketing do CREA Jr ES,
Thiago Lecchi.

Uma série de eventos acadêmicos foi realizada em diversas instituições de ensino,
com temas envolvendo a
atual situação da formação
e do mercado profissional de
engenharia, acontecendo
paralelamente às palestras
institucionais realizadas pelo
CREA-ES. A linguagem é direta e adaptada ao público
jovem, que tem a possibilidade de tirar suas principais dúvidas durante os eventos.
No início de agosto o maior
projeto, a Semana de Engenharia, co-realizado pelo
CREA Jr ES em parceria com
a CT Júnior (empresa júnior
de engenharia, formada
por estudantes do Centro
Tecnológico da Universida-
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de Federal do Espírito Santo
– UFES) se tornou realidade.
Mais de 1.200 estudantes
das mais diversas partes do
Brasil se reuniram em Vitória
durante a 10ª SENG.
“Esta SENG foi a maior e
mais completa de todas as
edições já realizadas, tanto
na programação como na
dimensão e quantidade de
participantes. Com proporções dobradas em relação
a 2012, a Semana da Engenharia 2013 contou com visitas de personalidades das
áreas política, de engenharia e educação, dentre elas
o Governador do Espírito
Santo, Renato Casagrande,
o presidente do CREA ES,
Helder Carnielli, o presidente do CONFEA, José Tadeu
da Silva e Ozires Silva, fun-

dador da Embraer”, destacou a secretária executiva
do CREA Jr - ES e também
Gerente Geral da 10ª SENG,
Luísa Sant’Annna.
Presidente do CREA Jr –
ES, Sathya Carnielli também
ressaltou a participação
de diversas lideranças de
outros CREA Jr.´s brasileiros,
como Amazonas, Bahia,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Piauí, Rio Grande do
Sul, Rondônia, que vieram
em comitiva para o evento, trocando experiências e
ideias, além de levar para
seus estados uma imagem
positiva do evento.
Agora os trabalhos do
Crea Jr ES ganham mais um
foco de atuação: ações no
interior no Espírito Santo.

“Sair da região metropolitana é o nosso grande
desafio. Queremos fazer a
informação percorrer grandes distâncias, realizando diversas outras atividades que
aproximem todos engenheirandos de nosso estado. As
equipes de Eventos, Integração e Marketing, bem como
o Corpo Administrativo e
demais colaboradores do
CREA Jr ES, estão motivados
a servir como chave de ligação entre o estudante “cru”,
refém da imensa carga teórica e prática ensinada na
faculdade, à instituição que
definirá suas responsabilidades, deveres e capacidades quando profissional
formado for”, concluiu o
vice-presidente do CREA Jr –
ES, Vinicius Terra.

Site: www. creajres.org.br/site
Facebook: creajunior.es
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Projeto: “Ciclo de
Palestra CREA-Jr.”

constante de se atualizar realidades e vivências isso
e empreender.
servirá como alavancador de novos líderes e inOs membros do CREA
Projeto: “CREA Jú- tegrador de saberes.
Jr ficam responsáveis por
nior Itinerante”
uma palestra que ocorre
Projeto: “Eventos”
mensalmente, eles podem O CREA Goiás leva em
ser os palestrantes ou en- todas as visitas que fizer às O CREA Goiás Júnior
contrar profissionais ca- inspetorias ao menos dois participará
de
inúmepacitados para ministrar membros do CREA Júnior ros eventos no decorsobre assuntos atuais e/ Goiás, que além disso re- rer da atual gestão. São
ou polêmicos. O objetivo alização algumas visitas eles: III DEMEC- Desafio
é promover a capacida- aos CREAs do Centro- Mecatrônico,Congresso de
de de comunicação do -Oeste, com o apoio de Engenharia e Tecnologia
acadêmico, melhorando logístico do conselho. As de 2013, Semana de Ciênsua comunicação no gru- visitas acontecem para cia e Tecnologia da PUCpo e para uma possível promover a expansão do -Goiás, Agro Centro-Oeste
entrevista de emprego, a Fórum do CREA Goiás Jr, Familiar 2013, 27º Congreshabilidade de convencer levando o projeto a todas so Brasileiro de Engenharia
e apresentar suas ideias, as cidades do interior que Ambiental e Sanitária e X
ou seja, sua capacidade possuam instituições reco- Feira Internacional de Tecde sintetizar e repassar o nhecidas pelo conselho. nologias de Saneamento
que ele sabe, bem como, Além de trocar experiên- Ambiental - FITABES, Semaestimular o aluno a busca cias e conhecer outras na de Empreendedorismo
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Ambiental, 70ª Semana Ofi- um guia do Conjunto de Cocial de Engenharia e Agro- nhecimentos em Gerenciamento de Projetos – PMBOK
nomia – SOEA.
(Project Management Body
A participação nestes of Knowledge), produzido
eventos se deve a impor- pelo Project Management
tância da divulgação do Institute (PMI), é a soma do
projeto na formação do conhecimento dentro da
futuro profissional. Nestes profissão de gerenciamento
eventos temos a oportu- de projeto. O PMBOK comnidade de divulgar nossas pleto inclui práticas comatividades e promover a provadas tradicionais que
aproximação entre o Con- são amplamente aplicadas,
selho e os acadêmicos bem como, práticas inovados cursos das profissões doras que estão surgindo na
abrangidas pelo Sistema profissão, e as que têm um
CONFEA/CREA, bem como consenso generalizado soincentivar o bom exercício bre o seu valor e utilidade.
da função do futuro profissional através da criação e Organizações que implepromoção de oportunida- mentarem a metodolodes para o aprimoramento gia PMBOK pode esperar
de sua experiência acadê- grandes benefícios, como:
Maior produtividade demica e curricular.
vido à utilização de uma
Projeto: “Qualifica- metodologia padrão; aumento da rentabilidade do
ção em PMBOK”
projeto devido à melhora
O CREA Goiás Júnior perce- nos processos de planejabeu a necessidade de quali- mento e controle dos reficar os membros para liderar cursos do projeto; redução
projetos. Para isso implementa- de recursos aplicados a promos a qualificação em PMBOK, jetos sem valor agregado;

padronização das práticas
em todos os departamentos; sistema padronizado
entre CREAs Juniores; e
metodologia orientada a
processo define o conhecimento necessário para gerenciar o ciclo de vida de
qualquer projeto, programa e portfólio.

Projeto: “Planejamento Estratégico”
O CREA Goiás Jr., ciente
da importância do planejamento para o sucesso de
qualquer atividade desenvolveu seu Planejamento
Estratégico. Através dele
podemos determinar a melhor maneira de associar os
recursos disponíveis com a
necessidade dos acadêmicos , pondo em prática
mudanças contínuas que
levem à maior produtividade e à melhor qualidade dos serviços prestados.
Além é claro de sobrepor
limites e alcançar sucesso
em nossas atividades.

Site: creajr.org.br/
Facebook: creagoiasjunior
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Considerando a importância da participação das
empresas para a formação de profissionais aptos
as demandas da profissão,
o CREA Júnior MA lança
o desafio para mudanças
futuristas dos objetivos profissionalizantes, segundo o
comportamento profissional do mercado de trabalho e a obrigatoriedade de

formação profissional com
atribuições compatíveis de
acordo com o trabalho a
ser desenvolvido no futuro.
O CREA-Júnior MA, avança para uma fase futurista de um novo sistema. A
difusão de uma parceria
com as principais empresas e universidades do Maranhão que fortalecerá o

CREA-Júnior MA, e junto às
empresas estarão despertando a grande importância de suas participações
na formação dos acadêmicos, e ao mesmo tempo mostrar o real papel
do CREA/MA para com as
empresas, universidades e
a sociedade.

Site: http://creajrma.wordpress.com
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´
O Crea JR em Mato são: Jeferson de Lima, acadêGrosso e o fomento do fu- mico do curso de Engenharia
turo profissional
Ambiental da Universidade de
Cuiabá, coordenador Geral;
Proporcionar
discussão Bruno Henrique dos Reis Lima,
sobre legislação e temas acadêmico do curso de Geoprofissionais; auxiliar na for- logia da UFMT, como coordemação de novas lideran- nador adjunto; Henddy Prycilla
ças; motivar os estudantes Mendes, acadêmica do curso
para participação nas en- de Agronomia da Universidatidades de classe; e, forta- de de Várzea Grande, como
lecer o canal de comuni- coordenadora secretária; Ellen
cação do Crea-MT com Cristina dos Santos, acadêmias instituições de ensino. ca do curso de Construção de
Este tem sido o trabalho de Edifícios do IFMT, como coorjovens profissionais mato- denadora de comunicação;
-grossenses frente ao Crea e Ronivaldo Moreira, acadêJúnior de Mato Grosso.
mico do curso de Engenharia
Civil da UFMT, como coordeAtualmente os estudantes nador de eventos.
que compõem a diretoria estadual do Crea Júnior no estado Entre as ações deste ano
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estão previstos o Programa
Crea na Escola que visa
fomentar nos alunos do 2°
grau a idéia de ser engenheiro falando sobre as profissões do Sistema e tirando
as duvidas sobre atribuições
profissionais. Em novembro,
está confirmada a participação da 10° Semana de
Engenharia, em Vitória.
Isso sem falar nas palestras
informativas, na participação da Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia
- Soea, e da realização em
2012, do 1º Seminário Mato-grossense da Engenharia,
Agronomia, Geologia, Meteorologia e Geografia, onde
foram discutidos temas como:
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Os Desafios do Sistema Confea/Crea; Desenvolvimento
Científico e Tecnológico no
Brasil; As contribuições dos
profissionais do Sistema para
o desenvolvimento do Brasil;
A importância da eficiência
do concreto na construção
civil, funções e mecânica do
solo; Segurança do Trabalho;
Carta Geotécnica aplicada
ao Plano Diretor de Chapada
dos Guimarães, entre outros.

graduação e de nível técnico das profissões do sistema
Confea/Crea e Mútua. Lembrando que eles precisam
reivindicar melhor qualidade de ensino, laboratórios e
quadro técnico; evitar o surgimento de cursos abilidados de ‘monstrengos’ que
formam profissionais com
cargas horárias incompletas
e discutirem a entrada sem
controle de profissionais estrangeiros no mercado de
Durante a 69ª SOEA, realiza- trabalho”, citou.
da em Brasília, foi realizado o
Fórum Jovem, onde reuniram O Conselheiro Federal por
coordenadores de Crea Jú- Mato Grosso, Marcos Vincínior /Crea Jovem de 16 esta- cius Santiago, destaca que
dos brasileiros, dentre eles o atuação do Crea-Jr “fode Mato Grosso.
menta no futuro profissional
o registro no Sistema uma
O presidente do Crea-MT, vez que as universidades
Juares Samaniego, destaca e escolas técnicas formam
a importância da partici- e o Crea habilita esse propação ativa de cada um fissional”. Marcos Vinícius
destes estudantes. “O obje- também destacou que os
tivo do Crea-Jr é aproximar Creas habilitam pelo meda realidade profissional os nos 307 profissões diferenestudantes dos cursos de tes e que esses profissionais

representam economicamente 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
A diretora geral da Caixa de
Assistência dos Profissionais do
Crea em Mato Grosso (Mútua-MT), Marciane Prevedello
Curvo, parabeniza a iniciativa
de aproximação dos estudantes. “Agora, vocês passam a conhecer o funcionamento e as particularidades
do sistema profissional a que
estará vinculado profissionalmente. O Crea defende a
sociedade, as entidades de
classe oferecem amparo e a
Múta é o braço social. A Mútua é o local onde vocês poderão usufruir de apoio para
compra de equipamentos, livros e veículos, por exemplo.”
Só em 2012 pelo menos
oito instituições de ensino
foram visitadas e 3,8 mil alunos assistiram às palestras do
Crea-Jr em Mato Grosso.

Site: www.crea-mt.org.br/creajr
Facebook: CREA-Junior-MT
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O grupo de trabalho
(GT) CREA-MS Júnior retomou as atividades em
2009 com o propósito
de promover a interrelação participativa entre o
CREA-MS e os estudantes
de nível técnico, tecnológico e superior de cursos vinculados ao Sistema
Confea/Crea em Mato
Grosso do Sul.
Busca aproximar os estudantes, afinal entendemos a necessidade de
atualização em relação
ao mercado, a participação nas atividades do
Conselho e das entidades
de classes, além de propiciar um melhor entendi-
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mento acerca do funcio- (membros dirigentes) e
namento do Sistema.
demais estudantes e recém-formados interessaO grupo é aberto e de- dos em participar do GT
mocrático, onde todos (membros corporativos).
podem opinar, dar ideias, É notório que mesmo sem
criticar construtivamente, cargos específicos, vários
analisar as atividades rea- estudantes são particilizadas e a realizar, enfim, pantes ativos dentro do
sempre em busca de tor- GT e das ações e eventos
nar o GT ainda dinâmico, realizados pelo CREA-MS.
objetivo e eficaz.
Em 2013 foram realizados
O CREA-MS Júnior é for- vários eventos como curmado por duas comissões: sos, palestras, workshops
a Comissão Organizadora e ações sociais. Nesse
Estadual, composta por segundo semestre destaconselheiros
estaduais, camos as palestras nas
e a Comissão Estudantil, universidades, participacomposta por estudantes ção nos encontros microreleitos para representar regionais do 7º Congresso
seus respectivos cursos Estadual de Profissionais
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e no projeto CREA-MS na
Comunidade, o início do
curso de Aperfeiçoamento na Construção Civil, a
realização do Workshop
de Apresentações Coorporativas e do III Ciclo de
Cursos que contou com
cursos de Segurança do
Trabalho no Canteiro de
Obra, NR-10 Segurança
em Instalações e Serviços
em Eletricidade, Curso Básico de AutoCAD 2D, Sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas
Introdução ao Software
Solid Work e Licenciamento Ambiental.

atividades, somada ao
planejamento do grupo,
intensificamos a expansão
no interior do estado. A cidade de Dourados, localizada a 235km da capital,
agora conta com representantes
empenhados
em levar conhecimento
e informação, destacando a importância de suas
profissões no processo de
criação da sociedade.

Com a participação
no 7º Congresso Estadual de Profissionais, o
CREA-MS Júnior conseguiu aprovação da
sua proposta em prol
Com o crescimento das da retomada das ativi-

dades do Fórum Jovem
na 70ª SOEA. Participou
também da 1ª Reunião
Extraordinária da Comissão Organizadora Nacional da 70ª SOEA e 8º
CNP, juntamente com o
CREA Jovem AM e CREA
Júnior BA, para fortalecer a proposta do Fórum
Jovem. Pelo quarto ano
consecutivo participará
da 70ª SOEA com delegação composta por
acadêmicos de vários
cursos, universidades e
cidades do Estado de
Mato Grosso do Sul.
#CreaMsJuniorComOrgulho

Site: creajr@creams.org.br
Facebook: Crea-Júnior-MS
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Criado em 2000, o Crea-Minas Júnior se orgulha de
ser o pioneiro de um movimento que se difundiu pelos
CREAs do país. O grupo se
consolida como promotor
do incremento da formação e da valorização profissional junto aos estudantes e
recém-formados. Contribuímos para a formação de
jovens lideranças e de profissionais mais qualificados
para atuar no mercado.
O ano de 2013 está sendo marcado pelo substancial estreitamento com
Conselho. Nosso presidente Jobson Andrade e
vice-presidente Adriano
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Garcia não têm medido esforços para fortalecer nosso time e escalou
como nosso conselheiro
titular, Otávio Dutra, que
tem sido um grande parceiro em nossa expansão.
Ao final do ano seremos
cerca de 40 núcleos em
todo Estado. Tanta capilaridade demanda jovens
compromissados e apaixonados pela causa. Com
foco em resultado e profissionalismo construímos um
ponto de interlocução entre nosso público e as maiores empresas, os melhores
profissionais, as entidades
de classe, instituições de

ensino e os órgãos da estrutura do Conselho.
Atuamos promovendo
congressos,
seminários,
simpósios, fóruns, visitas
técnicas, minicursos, entrevistas com engenheiros
e técnicos, palestras com
empresas, palestras técnicas, workshops, ações sociais, apoiando parceiros,
dentre outras atividades.
Dentre os projetos desenvolvidos destacamos:
• A promoção da 1ª Feira de Ciências e Inovação
Tecnológica (FEICINTEC)
que constitui um palco
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para a visibilidade e premiação dos trabalhos inovadores realizados pelos
discentes da área tecnológica das 10 regionais do
CREA em nosso Estado.
• Realização do I Fórum
das Engenharias (Monte
Claros) que reuniu lideranças dos poderes legislativos
e executivo, da indústria,

de serviços, da academia
e futuros profissionais interessados em nortear e debater o desenvolvimento
de sua região.
• Ao final do ano será realizado o tradicional Seminário de Jovens Lideranças
do Crea-Minas Júnior, que
reúne os mais de 200 colaboradores do grupo em

todo Estado numa programação preparada para
capacitar, engrandecer e
integrar os participantes.
Estamos certos de que
pessoas de sucesso são
formadas por experiências de sucesso!
Sonhar, aprender e construir – Crea-Minas Júnior.

Site: creajr.org.br
Facebook: creaminasjr.joaomonlevade
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O CREA Júnior é um programa com intuito de promover
a inter-relação participativa
entre o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
da Paraíba – CREA-PB e os
discentes dos cursos de nível
médio-técnico, tecnólogos,
de graduação e os profissionais juniores do sistema
CONFEA/CREA, frisando a
importância dessas profissões nas ações que objetivam a efetiva participação
e a inserção profissional na
defesa e no desenvolvimento da sociedade.

ção do profissional, conscientizando o aluno quanto
ao papel das profissões junto
à sociedade, orientando-o
para a conduta ética e responsável na futura profissão
e facilitando-lhe o entendimento da dinâmica do exercício profissional Promover a
inter-relação participativa
dos estudantes e profissionais
juniores do sistema CONFEA/CREA com o CREA-PB,
constituindo uma estrutura
descentralizada, com atuação junto às inspetorias do
CREA-PB, destacando sua
filosofia de ação e de inteMissão
ração com a sociedade, e
Colaborar com a forma- a importância do conselho

na vida profissional.
Composição
Presidente
Vice-presidente
Secretário Geral
Diretor Financeiro
Diretor de Relações Externas
Diretor de Comunicação
Diretor de Eventos. Leia mais
em: http://www.creapb.org.
br/creajr-pb/
https://www.facebook.
com/creajrpb

Site: www.creapb.org.br/creajr-pb/
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PROJETO CREAJR-PI
Os CREA juniores e jovens
é um programa criado pelo
Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia com o objetivo de
promover uma maior inter-relação entre os estudantes
da área e o Sistema CONFEA/CREA/MUTUA e ENTIDADES. O grupo é direcionado
aos estudantes dos cursos
das áreas Tecnológicas a Níveis de 2º e 3º graus.
O programa surgiu com
a finalidade de aproximar
o estudante das áreas que
compõem o Conselho, mostrar a realidade do sistema,
o seu funcionamento e a sua
importância para a socieda-
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O CREAjr-PI, durante esses sete anos criou eventos
como a feira na praça – reconhecida nacionalmente – que tem como intuito
a apresentação dos cursos
tecnológicos para os estudantes do ensino médio que
pretendem prestar vestibular. Além de eventos como
visitas técnicas, palestras e
cursos visando o aprimoraO projeto-piloto aconmento do discente.
teceu em Minas Gerais
no ano de 2000 e desde
A feira na praça é um
então outros Estados bra- evento que tem como finasileiros adotaram a ideia e lidade mostrar um pouco de
criaram o seu CREA júnior/ cada engenharia. O fato de
jovem. O CREAjr-PI foi cria- os próprios participantes do
do em meados de 2006 e programa explicarem sobre
de lá pra cá vem desen- as diversas profissões é tamvolvendo várias ações na bém uma forma de os mesárea tecnológica.
mos aprenderem um pouco
de. No entanto, à medida
que se desenvolvia o projeto, absorveu-se outras metas
que deveriam ser acrescidas
como: o aprimoramento do
futuro profissional, a conscientização desses para a
importância da sua profissão
e da inter-relação dessas
com as demais.
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sobre o seu futuro profissional. Grande partes dos
participantes do CREAjr-PI
relatam que a feira foi um
dos incentivadores para os
mesmo optarem pela engenharia como profissão.

dual CREAjr-PI com publico médio de 300 pessoas
o evento vem se consolidando a cada ano que
passa. No ano de 2012 o
evento teve mais de duzentos participantes e no
ano de 2013 que ocorrerá
As visitas técnicas tam- a 4ª edição do evento tem
bém são de grande valia público estimado em mais
e sempre estão incluídas de 300 participantes.
nas atividades do CREAjr-PI. Nada mais interessanO Encontro Estadual do
te do que inserir o futuro CREAjr-PI tem como fiprofissional no seu futuro nalidade proporcionar o
local de trabalho é por isso aprendizado dos discenque sempre estamos reali- tes através de palestras na
zando visitas técnicas em área da engenharia e tem
obras, indústrias, etc.
como objetivo também
discutir sobre o sistema
As fiscalizações feitas CONFEA/CREA. Evento este
pelo CREA-PI geralmen- que tem grande público e
te são acompanhadas que tem a participação de
de membros do CREAjr- grandes palestrantes.
-PI que usam dessa ação
para aprenderem a forma
O CREAjr-PI é reconhecerta de se conduzir corre- cido nacionalmente com
tamente as obras que no um dos programas perfuturo serão responsáveis. tencentes ao sistema com
O CREAjr-PI é responsá- maior destaque e com
vel pela criação do maior ideias mais originais. O
evento de engenharia CREAjr-PI além de possuir
organizada por discentes uma responsabilidade na
do estado do Piauí deno- formação profissional e
minado de Encontro Esta- educacional dos discen-

tes busca também uma
formação moral, por isso
foi desenvolvido o projeto CREAjr solidário onde
os participantes do programa são responsáveis
por ações que ajudam o
próximo como: a doação
de alimentos, de roupas e
materiais de limpeza.
O CREAjr-PI também possui um programa que orienta principalmente alunos
dos primeiros períodos no
qual os membros dirigentes e corporativos prestam
auxílio aos que possuem dificuldade em alguma disciplina no curso.
O CREAjr-PI é um programa
que possui encontros semanais e tenta com o pouco
de recursos que dispõe tentar
integrar os estudantes de engenharia do Piauí e vem conseguindo obter êxito em todos
os seus programas e tem se
tornado um modelo para
muitos CREAjrs no Brasil. Agradecemos a todos que fazem
parte dessa família e que possamos aprender muito na 70ª
SOEA e no 8º CNP.

Site: creajr-pi.blogspot.com
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O programa CREAjr-PR foi
criado em 2005 como objetivo de aproximar os estudantes das áreas de Engenharia
e Agronomia da realidade
profissional. O Programa viabiliza o conhecimento sobre
o órgão regulador da futura profissão, sua estrutura e
organização e incentiva os
futuros profissionais à prática
do exercício profissional ético e responsável. Um forte
viés do Programa é o desenvolvimento de lideranças, o
que já vem apresentando
resultados, como por exemplo ex-membros do CREAjr-PR integrando o quadro
colaborativo do Conselho,
desempenho funções de inspetor, conselheiros e mem-
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bros de entidades de classe orientações sobre o registro
e sindicatos das categorias.
do profissional e empresa
junto ao CREA-PR, as quesAtuação CREAjr-PR em 2013 tões relativas a ART e acervo
técnico profissional, conduta
Os temas trabalhados em e responsabilidades, tabela
palestras neste exercício são: mínima de honorários e piso
salarial da categoria.
- Conheça o Programa
CREAjr-PR (realizada pelo Desafio para as CARs
próprio membro dirigente
nas turmas de primeiro ano)
O desafio proposta é que
além das palestras acima,
- Conhecendo o Sistema sejam realizadas também:
Profissional uma abordagem - Identificação e realizasobre a estrutura e funciona- ção de ação social e de cimento do Conselho que é o dadania;
órgão regulador e controlador das profissões afetas ao - Visitas técnicas, segunda
Sistema CONFEA/CREA;
a área de interesse;
- Ingresso no Exercício Profissional com informações e
- Visita as Entidades de
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Classe e Sindicatos locais.
Números CREAjr-PR 2013:
- 95 membros dirigentes
titulares e 80 suplentes, tota-

lizando 175
- 146 palestras realizadas

membros corporativos inscritos no Programa CREAjr-PR

- 12732 número total de

Site: creajrpr.wordpress.com
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PARTICIPE E
CONSTRUA DESDE
JÁ O SEU FUTURO
PROFISSIONAL!
Através do Programa CREA
JÚNIOR - RJ, o CREA-RJ vem
garantindo aos Estudantes
do Sistema Confea/CREA
(nível médio, profissionalizante, tecnológico e graduação) o direito de conhecer
e participar do Conselho
Regional que regulamenta
e confere a habilitação legal
de sua futura profissão.
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MISSÃO DO
PROGRAMA

senvolvimento de ações
que incentivem os futuros
profissionais à prática do
• Contribuir para uma exercício profissional ético
maior articulação entre as e responsável;
Escolas Técnicas, Univer• Realizar ações que prosidades e o Sistema Conmovam
o conhecimento,
fea/CREA;
por parte do Estudante,
• Aproximar os Estudantes da legislação e temas prodas áreas abrangidas pelo fissionais;
Sistema Confea/CREA da
• Promover a formação de
atuação profissional;
novas lideranças;
• Viabilizar a participa• Dar conhecimento aos
ção dos Estudantes no de-
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Estudantes da importância
da sua participação nas Entidades de Classe como futuros profissionais;
• Colaborar com a formação do Estudante sensibilizando-o quanto ao papel
do futuro profissional junto ao
meio ambiente e à sociedade;
• Incentivar a inserção do
Estudante no mercado de
trabalho;
• Banco de estágio.

A CARTEIRA DE
ESTUDANTE DO CREARJ É TOTALMENTE
GRATUITA
Quem pode participar do
programa:
• Os Estudantes de cursos
vinculados ao Sistema Confea/CREA, oriundos de Instituições de Ensino devidamente
cadastrados no CREA-RJ.

PROGREDIR

a sociedade.

Norteado pelo princípio
PROGRAMA DE CAPACITAda
igualdade, o Programa
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO
vem
realizando suas ações
PROFISSIONAL DO CREA-RJ
(cursos, palestras técnicas,
O PROGREDIR - Programa seminários, workshops, evenpermanente de qualifica- tos diversos etc), beneficianção e atualização dos pro- do profissionais e estudantes
fissionais e futuros profissionais não só na Região Metropodo Sistema Confea/CREA litana, mas também em inútem como objetivo desen- merosmunicípios do interior
volver competências e ati- do Estado do Rio de Janeiro.
tudes estruturantes na formação do indivíduo, através
Conheça a atual prode AÇÕES EDUCACIONAIS, gramação do CREA JÚagregando habilidades técNIOR-RJ e PROGREDIR,
nicas, humanas e conceituacessando o Portal do
ais, potencializando as oportunidades e a valorização CREA-RJ: www.crea-rj.org.
do trabalho como elo de br (aba CREA Eventos Para
integração entre o homem mais informações entre
em contato pelos e-mail:
e o meio em que vive.
creajunior@crea-rj.org.br
progredir@crea-rj.org.
O PROGREDIR é desenvol- e
br
ou
pelos telefones (21)
vido em conjunto com enti2179-2087
ou (21) 2179-2050
dades de classe, instituições
de ensino, órgãos públicos,
empresas, profissionais libeÉ O CREA-RJ NA
rais com foco na relevânTRAJETÓRIA DA EFICÁCIA
cia da aplicabilidade das SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
ações do CREA-RJ perante
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O CREA Jovem-RO é um
programa criado pelo
CREA-RO - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Rondônia - para aproximar os
acadêmicos de nível
superior, de nível médio
integrado ao técnico,
técnico e tecnológico,
que estejam vinculados
à área de Engenharia,
Agronomia, Geografia,
Meteorologia e Geologia, do Sistema Profissional CONFEA/CREA.

mover a interrelação
participativa
entre
o
Conselho Regional e esses acadêmicos, destacando a importância da
atuação profissional nas
ações que promovam a
efetiva participação dos
futuros profissionais na
defesa, ética e desenvolvimento da sociedade.

A diretoria do CREA Jovem – RO é composta
pelo Presidente - Gesson
Magalhães, Engenharia
Civil (UNIR); Vice-PresiTem como objetivo pro- dente - Sabrina Carva-
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lho, Téc. em Edificações
(IFRO); Secretário - Iago
Barbosa, Engenharia Civil
(FARO); Everton Laddaga, Engenharia Elétrica
(UNIR); Davi de Marchi,
Engenharia Civil (FARO);
Jéssica Oliveira, Engenharia Civil (UNIR). A diretoria
vem realizando todas as
semanas reuniões extraordinárias para discussão
dos projetos e apresentação de novas propostas,
entre outros assuntos previstos em pauta, os quais
são divididos entre os integrantes e outras ativi-
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dades semanais.
Com pouco tempo de
posse, a diretoria estará
realizando primeiramente apresentações nas instituições de ensino que
possuem cursos contemplados pelo CREA, para
uma melhor integração
entre os acadêmicos e
o CREA Jovem. Nessas
apresentações, será ressaltado o objetivo principal do programa, seus
projetos e novidades,
para que todos estejam
inteirados dos assuntos
tratados em reuniões.

como objetivo manter
um controle dos dados
acadêmicos dos estudantes, dados que serão
avaliados a cada seis
meses. Ela deve ser utilizada como identificação
do aluno em eventos realizados pelo conselho,
facilitando assim entrega
de certificados, entre outras contemplações.
Terá início em setembro
de 2013, o I CICLO DE PALESTRAS DO CREA JOVEM
–RO e sua realização será
mensal. Esse ciclo de palestras tem como foco
principal o embasamento
em conhecimentos específicos das áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA em geral e a
orientação aos acadêmicos no exercício da profissão com ética, segurança
e responsabilidade.

O CREA Jovem – RO
vem desenvolvendo diversos projetos em prol
da sociedade acadêmica como a Carteira de
Identificação para Estudantes contemplados
pelo CREA - RO, sendo
que, após feita a metade
do curso, o aluno usará Está realizando Parcerias
uma Carteira com tec- com empresas de turismo
nologia (Chip); Esse novo para facilitar a ida dos
método utilizado tem associados para congres-

sos, feiras e intercâmbios,
contribuindo assim para
a divulgação de nossos
trabalhos e a interrelação
da diretoria de Rondônia com outros estados.
Está buscando também
parceria com a empresa QiSat, para trazer cursos com maior desconto
para os associados.
O CREA Jovem tem
como um de seus objetivos proporcionar aos
acadêmicos mini-cursos
para contribuir com seu
crescimento profissional
e estará criando um banco de estágios, para facilitar a inclusão desses
acadêmicos no mercado de trabalho.
Como meio de divulgação desse trabalho, o
CREA Jovem possui um e-mail, uma página em rede
social e posteriormente um
site, para tirar dúvidas dos
estudantes e facilitar a troca de informações.

Site: CREA-Jovem-RO
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O Programa CREA Júnior
- RR, fundado 2009 com
o apoio dos Conselheiros
e Presidência do CREA-RR, vem desde então
procurar
desempenhar
um importante papel de
integrar o futuro e jovem
profissional ao Sistema
Confea/CREA, difundindo
conhecimentos tecnológicos, incentivando os futuros profissionais a estudar
e discutir soluções para
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buscados e disseminados através de palestras
institucionais, seminários,
visitas técnicas, projetos
sociais e feiras tecnológicas realizadas em conjunto com o CREA-RR, bem
como eventos do Sistema
CONFEA/CREA tanto em
âmbito nacional como
regional. De modo a nos
consolidar como parte
fundamental do Sistema e
Todos esses anseios são futuro deste país.”

as demandas sociais nos
mais variados âmbitos.
Conscientizando os estudantes sobre a importância de conhecer a legislação profissional e as regras
de conduta às quais estarão submetidos no exercício da profissão, além de
contribui para formação
de lideranças para o Sistema e para o Brasil.
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AQUECIMENTO GLOBAL

Pesquisa e inovação
para enfrentar
o desaﬁo

Alianças
pela urbanicidade

O Brasil e o mundo mobilizam-se para
reduzir as emissões de CO2 que
provocam o aumento da temperatura
do planeta. Veja o papel das empresas
e de proﬁssionais da área tecnológica,
que estarão discutindo o assunto na 68a
SOEAA - Semana Oﬁcial da
Engenha
Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia, evento que acontece de 27
a 30 de setembro em Florianópolis.

Projeto muda paisagem urbana
de São Sebastião do Paraíso
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´
O projeto CREA Junior Rio
Grande do Sul foi uma iniciativa
da atual gestão do CREA-RS, o
qual já esta em fase de regulamentação e contando com
uma representação formada
por estudantes de diversos cursos que trabalham em parceria
com o CREA-RS para isto.
O projeto é visto pela atual
Presidência do CREA-RS como
uma possibilidade de renovação de idéias em parceria
com os futuros profissionais de
diversas áreas em que o sistema CONFEA/CREA atua.
Este projeto tem como
seus principais objetivos:

•Aproximar os estudantes
dos cursos relacionados ao sistema CONFEA/CREA, levando á estes, as informações
sobre as atribuições e ações
do CREA-RS e CONFEA.

Você estudante que tem
interesse na representação
de seu Conselho de classe
e nas demandas legais da
sua profissão, não perca
tempo, venha para o CREA
•Apoiar ações de extensão Junior Rio Grande do Sul,
voltadas para o aperfeiçoa- pois aqui está o futuro do
mento dos futuros profissionais Sistema CONFEA/CREA.
que contemplem maiores
conhecimentos nas áreas de CREA Junior
legislação, fiscalização e ética Rio Grande do Sul
profissional.
Rua São Luiz, 77 –
Poro Alegre – RS
• Promover a integração CEP: 90620-170
entre o estudante e o pro- Email:
fissional, através de eventos creajuniorrs@gmail.com
acadêmicos, programas de Telefones: (51) 3320 2100 /
estágios e afins.
(51) 8431 0167

Facebook: creajuniorrs
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O Crea Jovem de São Paulo é um programa criado
pelo Conselho de Engenharia e Agronomia de São Paulo para beneficiar os estudantes e os recém-formados
da área tecnológica. Os benefícios são os mais variados
possíveis, com realização de
palestras, grupos de discussão e workshops envolvendo
alunos e integrantes do sistema profissional.
A ideia é aproximar o sistema da instituição de ensino
por meio dos alunos. Todos os
estudantes e recém-formados de cursos registrados no
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Crea-SP podem participar do retoria do Crea-SP medidas
programa Crea Jovem.
para aproximar o Conselho
dos estudantes e profissionais.
O Crea-SP Jovem organiza
anualmente um encontro esO Crea-SP Jovem em 2013
tadual, já na sua quarta edi- é coordenado pelo Eng. Civil
ção. Possui em seu cadastro Carlos Gyori e tem como mismais de 5.000 associados são capacitar e promover o
e colabora com o Crea-SP relacionamento entre seus
apresentando como funcio- integrantes.
na a estrutura do Sistema
Confea/Crea.
IV Encontro Estadual do
Crea-SP Jovem
Funcionando como uma
comissão permanente comJovens estudantes de todo
posta unicamente por profis- o estado de São Paulo lotasionais conselheiros integran- ram as dependências do
tes de todas as Câmaras auditório do Conselho, na
Especializadas. Propõe à Di- capital paulista, durante a
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realização do IV Encontro
O Presidente do Crea-RS,
Estadual do Crea-SP Jovem Eng. Luiz Alcides Capoani,
em 31 de agosto.
falou sobre a evolução constante da engenharia. “Vim
O Presidente do Crea-SP, aqui buscar energia”, disse,
Eng. Francisco Kurimori, ex- referindo-se à realização da
plicou o funcionamento do SOEA e do CNP. “Façam amiConselho e do Sistema pro- gos, abram portas. Construfissional e aproveitou para am sua credibilidade e não a
enfatizar a importância do percam”, disse Capoani.
networking e a questão da
inovação tecnológica. “EsConselheiro da Câmara
tamos preparando o Crea- Especializada de Agrono-SP para atender à geração mia do Crea-SP, o Eng. Agr.
de vocês e às futuras”, disse. Alexandre de Sene Pinto
trouxe a palestra “Inovação
O Coordenador do Crea- Tecnológica e Biorremedia-SP Jovem, Eng. Carlos ção”. Sócio da empresa
André Mattei Gyori, agra- Bug Agentes de Controle
deceu o apoio da Presi- Biológico, eleita uma das
dência e das Superinten- mais inovadoras do mundo,
dências do Conselho para Alexandre destacou: “sim, é
Site:
www.creasp.org.br/creajovem
a
realização
do Encontro.
possível empreender e ino-

var no Brasil”.
O Eng. Persio Faulim de Menezes, Diretor Geral da Mútua-SP, fez uma apresentação sobre a Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea.
O professor e designer
Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves falou sobre
“Design Thinking” e o impacto do assunto nas carreiras da Engenharia.
Sócio da empresa Eureca, o Eng. Prod. Marcelo
Vieira trouxe a palestra
“Ideias Transformadas em
Modelos de Negócios” e,
ao final, conduziu todos os
participantes a uma dinâmica de grupo.

Site: www.creasp.org.br/creajovem
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´
O CREAjr-SC promove a inter-relação entre o CREA-SC
e os estudantes de cursos de
nível superior e técnico fiscalizados pelo Sistema CONFEA/CREA no Estado, atuando na aproximação dos
estudantes com as Entidades
de Classe e o mercado, proporcionando o entendimento do sistema que os futuros
profissionais estarão inseridos
e conscientizando os acadêmicos quanto à valorização
profissional e sua importância
na defesa e desenvolvimento
da sociedade.

em situação regular nos cursos de nível técnico e superior, em Instituições de Ensino
registradas no CREA-SC.
A adesão é voluntária
através do preenchimento
do Formulário de Inscrição
e apresentação de documento comprovatório de
regularidade de matrícula. A permanência como
membro do CREAjr-SC não
importa em cobrança de
taxas ou qualquer outro tipo
de ônus e/ou emolumentos
para o estudante.

tão almeja instalar-se com
Membros Corporativos e
Membros Dirigentes das 9
modalidades de Câmaras
Especializadas, em todos
os cursos pertencentes ao
Sistema CONFEA/CREA e
Instituições de Ensino com
Registro no CREA-SC, eleger
Coordenadores Regionais
em todas as 23 Regionais do
CREA-SC representadas pelas Inspetorias. Atualmente
o programa está representado em 11 Regionais pelo
Estado, com quase três mil
inscritos até o momento.

Participam do CREAjr-SC
O CREAjr-SC é um prograSão elegíveis à função de
os estudantes das profissões ma novo, foi instituído em membro dirigente todos os
fiscalizadas pelo sistema, re- 2010, sendo 2011 seu ano membros corporativos do
gularmente matriculados e de implantação, desde en- CREAjr-SC com idade maior
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que dezoito anos, excetuados aqueles que já possuam algum tipo de registro
profissional junto ao CREA-SC ou que já tenham colado grau.
O estudante membro
do CREAjr-SC terá acesso
aos seguintes benefícios
e oportunidades para o
seu crescimento pessoal e
profissional:
• Espaço de discussão dos
mais variados temas profissionais, acadêmicos, mercado de trabalho, tecnologia, sistema CONFEA/CREA,
legislação, entre outros;

de estágios;

Entre os projetos e ações
programadas e realizadas
• Participação em even- pode-se destacar:
tos diversos;
• Participações em sema• Incremento na rede de nas acadêmicas.
relacionamentos;
• Cursos e palestras institu• Conhecimento das legis- cionais e sobre a ética e
lações relacionadas à re- valorização profissional.
gulamentação profissional;
• Cursos e palestras técni• Aproximação e conheci- cos.
mento com mais detalhes
sobre o CREA-SC;
• Programas sociais.

• Recursos do programa
PEC – Programa de Educação Continuada, para
elaboração de Semanas Acadêmicas e outros
• Inserção nas Entidades eventos;
de Classe;
• Palestrantes e materiais
• Desenvolvimento da lideran- do CREA-SC para estes
ça;
eventos;
• Participação em cursos,
palestras e seminários e intercâmbio de informações
com diversas instituições,
profissionais e estudantes;
• Acesso a oportunidades

• Campanhas de conscientização ambiental.
• Viagens técnicas.
• Torneios esportivos.

• Entre outros eventos
sempre com objetivo principal de promover a inter-relação entre o CREA-SC
• Contato direto com lide- e os estudantes.
ranças do CREA-SC (Conselheiros, Diretores RegioMantenha contato conais, Presidente);
nosco e obtenha maiores
informações através do
• Entre outros.
nosso site ou redes sociais:

Site: www.creajr-sc.org.br
Facebook: creajr.santacatarina
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Este ano a novidade que
surge entre os CREAS Juniores do Brasil é a implantação no estado de Sergipe do CREA Jr / SE, fruto
do esforço coletivo de estudantes de Eng. Agronômica, Eng. Química, Eng.
De Alimentos, Eng. De Petróleo e Eng. Ambiental.
O CREA Júnior / SE irá absorver alunos de todas as
Instituições de Ensino Superior e Ensino Médio Técnico
no estado com cursos ligados ao Sistema CONFEA –
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CREA, sendo as principais:
Universidade Federal de
Sergipe (UFS), Universidade
Tiradentes (UNIT), Faculdade Pio X e Instituto Federal
de Sergipe (IFS).
Entre as atividades que a
Diretoria pro tempore está
desenvolvendo estão a intensa divulgação junto às
Instituições de Ensino, o cadastramento dos alunos
interessados em compor
o projeto e a elaboração
do Estatuto e do Regimento próprio, tomando como

base documento que foi
elaborado em 2009 na primeira tentativa de implantação do CREA Jr em Sergipe.
A perspectiva para o final de 2013 é contar com
um quadro de membros
superior a 200 e entre os
projetos a serem executados para atingir esta meta
a Diretoria do CREA Júnior
/ SE planeja realizar visitas
às Instituições de Ensino a
fim de elucidar aos estudantes sobre a importância de participar do CREA
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Júnior, realizar também a
1ª Semana de Engenharia
de Sergipe e o 1° Encontro
Nordestino de CREAS Juniores, convidando os CREAS
Juniores de Alagoas, Bahia,
Ceará, Paraíba e Piauí para
que estes possam contribuir
com suas experiências de
sucesso a fim de fortalecer
a implantação do CREA Júnior de Sergipe.

Presidente
Engenharia Agronômica – (UFS)
Alisson Moura Gomes –
Vice Presidente

Lima – Diretor de Finanças
Engenharia Ambiental –
(UFS)

Uellison Vieira dos Santos
– Diretor de Relações ExEngenharia de Petróleo – ternas
(UFS)
Engenharia de Alimentos
Iaçanã Dantas Cardoso – (UFS)
Nunes – Secretária Geral
Géssica Santos – Diretora
Composição da DiEngenharia Química – de Comunicação e Eventos
retoria pro tempore: (UFS)
Engenharia de Petróleo –
Ayrton Elvis Silva Oliveira –
Paulo Henrique Rodrigues (UFS)
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CREA JR RR
Fundação: 2009
Facebook: CREAJr-RR

CREA JOVEM RO
Fundação: 2010

CREA JR MT
Fundação: 02/04/2010
Site: www.crea-mt.org.br/creaajr/

CREA JR MS
Fundação: 16/11/2009
Facebook: Crea-Júnior-MS

CREA JR MG
Fundação: 13/04/2000
Facebook: Crea Júnior Minas Gerais

CREA JR PR
Fundação: 2008
Site: creajrpr.wordpress.com

CREA JR SC
Fundação: 20
Site: www.crea

CREA JR SC
Fundação: 2009
Site: www.creajr-sc.org.br

CREA JR PB
Fundação: 2010
Site: www.creapb.org.br/creajr-pb/

CREA JR SE
Fundação: 2009

2009

CREA JR GO

CREA JR RJ
Fundação: 2009

CREA JOVEM SP
Fundação: 2008
Site: www.creajovem.org.br/

