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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

12 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
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ExpEdiEntE

Nome

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG

CNPJ

16.863.664/0001-14

Natureza JurídiCa

Autarquia Federal

eNdereço

Av. Afonso pena, 981 – 1º andar – Centro  

Belo Horizonte/MG - CEp: 30130 - 002

telefoNe

(31) 3274-0677

site

www.cramg.org.br

e-mail iNstituCioNal

cramg@cramg.org.br

outros CoNtatos

- facebook.com/cramg 

- twitter.com/cra_mg

- br.linkedin.com/in/cramg

- flickr.com/photos/cramg

- slideshare.net/cramg  

Normas relaCioNadas

- Lei nº 4.769, de 09/09/1965 – “dispõe sobre o exercício da 

profissão de Administrador e dá outras providências”;

- decreto nº 61.934, de 22/12/1967 – “dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo 

com a Lei nº 4.769, de 09/09/1965, e dá outras providências”.

ConsELHEiRos 2014

adm. adriana de morais - CRA-MG 19.420 - Efetiva                               

adm. marco antônio machado - CRA-MG 7.952 - suplente

adm. aloysio sebastião de aguiar - CRA-MG 9.957 - Efetivo

adm. Cláudia andrade Negreiros - CRA-MG 21.097 - suplente

adm. antônio Carlos dias athayde - CRA-MG 7.227 - Efetivo

adm. José Carlos de Castro Júnior - CRA-MG 17.555 - suplente

adm. Célia maria Corrêa Pereira  - CRA-MG 5.827 - Efetiva

adm. rodrigo souza de deus - CRA-MG 39.228 - suplente

adm. Clégis dolabella romeiro - CRA-MG 6 - Efetivo

adm. Joubert roberto ferreira fidelis - CRA-MG 16.104 - suplente

adm. Jehu Pinto de aguilar filho - CRA-MG 11.260 - Efetivo

adm. rodrigo Júlio dos santos  - CRA-MG 29.326 - suplente

adm. marcos silva ramos  - CRA-MG 4.380 - Efetivo

adm. rosânia emília ribeiro  - CRA-MG 10.620 - suplente

adm. raul alberto marinuzzi - CRA-MG 163 - Efetivo

adm. egmar Gonçalves da silva - CRA-MG 3.914 - suplente

adm. rosendo magela reis - CRA-MG 472 - Efetivo

adm. Nádia mauren Venuto Paxeco - CRA-MG 13.151 - suplente

adm. sônia ferreira ferraz - CRA-MG 4.810 - Efetiva

adm. Clever soares david amorim - CRA-MG 16.847 - suplente 
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diREtoRiA ExECUtiVA CRA-MG 

12 dE FEVEREiRo dE 2014 A 
31 dE dEZEMBRo dE 2014

PresideNte

Adm. sônia Ferreira Ferraz 

ViCe-PresideNte de orieNtação e fisCalização ProfissioNal

Adm. Raul Alberto Marinuzzi

ViCe-PresideNte admiNistratiVo e fiNaNCeiro

Adm. Antônio Carlos dias Athayde

ViCe-PresideNte de relações iNstituCioNais e de marketiNG

Adm. Jehu pinto de Aguilar Filho

ViCe-PresideNte de formação ProfissioNal

Adm. Aloysio sebastião de Aguiar

do ConsELHo

i - ÓrGãos deliberatiVos:

   a) plenário

   b) diretoria Executiva

   c) tribunal Regional de Ética dos profissionais de Administração

ii - ÓrGãos de direção

    a) presidência

    b) Vice-presidências:

        orientação e Fiscalização profissional

        Administrativa e Financeira

        Marketing

        Formação profissional

        Relações institucionais

iii - ÓrGãos téCNiCos, CieNtífiCos e de aPoio

     a) Comissão permanente de tomada de Contas

     b) outras Comissões permanentes

     c) Comissões Especiais

     d) Grupos de trabalho
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sistEMA CFA/CRAs

o sistema é formado pelo Conselho Federal 

de Administração (CFA) e pelos Conselhos 

Regionais de Administração (CRAs), constituindo 

em seu conjunto autarquia federal, dotada 

de personalidade jurídica de direito público, 

instituída pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro 

de 1965 e regulamentada pelo decreto nº 

61.934, de 22 de dezembro de 1967.  

o CRA-MG é o órgão consultivo, orientador, 

disciplinador e fiscalizador do exercício da 

profissão de Administrador. 

Missão 

promover a ciência da Administração 

valorizando as competências profissionais, 

a sustentabilidade das organizações e o 

desenvolvimento do país.

Visão

ser uma entidade reconhecida pela sociedade, 

capaz de assegurar a atuação plena dos 

profissionais de Administração.

A seguir, o resultado de um esforço realizado 

em conjunto, superando obstáculos e desafios, 

diante de um ano atípico em que ocorreu 

mudança da presidência em 12 de fevereiro 

de 2014. 

Com uma equipe dedicada de diretores, 

Conselheiros, Funcionários, Representantes 

e Colaboradores, desenvolveu-se um trabalho 

que é apresentado com satisfação nas 

páginas seguintes. 

Gestão orieNtada Para:

Compartilhamento das decisões em 

busca da valorização da profissão e 

conscientização da importância do 

registro profissional. 

VALoREs

- Ética

- Competência

- inovação

- Valorização da profissão

01 aPreSeNTaÇÃo
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02 GeSTÃo da PreSideNTe adm. SÔNia ferreira ferraz 

aÇÕeS ProPoSTaS 

- orientar e fiscalizar o exercício profissional 

em todo o Estado, conscientizando sobre a 

necessidade da presença do profissional de 

Administração nas empresas. 

- Enfatizar parcerias/convênios com iEs para 

estimular ações e eventos nas instituições que 

valorizem o profissional.

- Valorizar e estimular os GEts - Grupos de 

Estudos temáticos - que possam contribuir 

para os diversos segmentos como Ensino, 

Arbitragem, Finanças, projetos Jovens.

- Manter e firmar parcerias/convênios que 

são efetivamente voltadas para ações que 

destaquem o profissional Administrador 

e tecnólogo.

- Elaborar projetos de desenvolvimento 

profissional, preparando os Administra-

dores e tecnólogos para novos cenários do 

mundo corporativo.

- Concluir o projeto de plano de Cargos 

e salários e Avaliação de desempenho – 

proporcionar aos funcionários clareza e 

critérios no plano de carreira –, gerando 

motivação para o crescimento profissional. 

- Cumprir as diretrizes do CFA e contribuir 

para o processo de Certificação profissional.

- Manter a realização de eventos locais (CMAs).  

Realizar o dia do admiNistrador no dia 9 de setembro, através de 

evento com expressiva repercussão, dentro das possibilidades financeiras 

e legais da autarquia, investindo em temas e ações diferenciados que 

valorizem e despertem a participação do profissional. Fotos:

Adm. Eduardo tevah ministra a palestra: “A Arte de Fazer as pessoas Experimentarem seu Máximo”

o palestrante Adm. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, entre os Conselheiros do CRA-MG (da esq. para direita: 
Adm. Marco Antônio Machado, Adm. Jehu pinto de Aguilar Filho, Adm. Raul Alberto Marinuzzi, Adm. Célia Maria Corrêa 
pereira, presidente Adm. sônia Ferreira Ferraz e Adm. Rosendo Magela Reis)
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GabiNeTe da 
PreSidÊNCia03

trabalha a interação entre a Presidência/diretoria e os órgãos internos e externos, além de 

dar assistência técnica e administrativa aos dirigentes.

- Atendimento a mais de dois mil e-mails, 

cumprindo as determinações e prazos do 

sistema CFA/CRAs e as deliberações da 

gestão do CRA-MG.

- Atendimento, orientação e providências das 

nomeações às Representações do CRA-MG 

em todo o Estado de Minas Gerais.

- Regularização e implantação de documentos 

no Gabinete, visando ao maior controle 

e organização, com identificação e prazo 

conforme tabela de temporalidade documental.

- Elaboração das Atas de Reuniões plenárias 

ordinárias, Extraordinárias e de diretoria, 

documentando todas as discussões e 

decisões do plenário e de diretoria, trazendo 

transparência à conduta e reforçando o 

compromisso com a ética e o desenvolvimento 

da classe.

- Retomada das deliberações do CRA-MG 

com o objetivo de formalizar e 

esclarecer as providências das áreas, 

trazendo mais segurança e agilidade. 

- Criação e implantação do Cartão des-

taQue Cra-mG, que reconheceu os fun-

cionários e colaboradores, mensalmente, pelo 

destaque no desenvolvimento de suas ativi-

dades diárias, promovendo maior motivação 

e produtividade.

- Elaboração de apresentações para

 reuniões do CRA-MG.

- Apresentação institucional do CRA-MG, em inglês, pela Chefe de Gabinete Adm. Ana Rita Vieira 

Flores, para atendimento de visitantes estrangeiros, como o Governador Yamoussoukro e comitiva 

da Costa do Marfim em 30/07/2014. Fotos:
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- Acompanhamento, edição e revisão dos 

editoriais da presidência divulgados no jornal 

Adm. notícias, no Relatório de Gestão e 

em discursos.

- suporte às áreas do CRA-MG, destacando 

contatos/intermediações com órgãos públicos 

e privados para viabilidade de projetos e 

atividades. destaca-se a elaboração, juntamente 

com área Administrativa, dos projetos: 

Fiscalização preventiva Eventos e Capacitação/

desenvolvimento profissional. esses projetos 

foram aprovados e financiados em 90% pelo 

Conselho federal de administração, conforme 

programa pRodER 2014.

- Representação do CRA-MG em 

colações de grau. 

- Entrega das certificações profissionais 

em RH do sistema CFA/CRAs – foram três 

certificações em Minas Gerais. Foto:

- participação direta em comissões do CRA-MG, com elaboração de atas e relatórios.

- suporte ao processo eleitoral 2014.

Adm. sérgio Campos pereira Ramos recebe o certificado em RH do plenário do CRA-MG (da esq. para direita: 
Assessor Jurídico Adv. Abel Chaves Júnior e os Conselheiros: Adm. Jehu pinto de Aguilar Filho, Adm. Célia Maria 
Corrêa pereira, Adm. Raul Alberto Marinuzzi, presidente Adm. sônia Ferreira Ferraz, Adm. Rosendo Magela Reis e 
Adm. Antônio Carlos dias Athayde)

GabiNeTe da PreSidÊNCia



REGistRos pRoFissionAis dECoRREntEs dA 
oRiEntAção E FisCALiZAção pRoFissionAL

-  668 de pessoa física.

- 143 de pessoa jurídica.

pRoJEto: FisCALiZAção pREVEntiVA 
EVEntos - RECURsos do pRodER 2014 

- Fiscalização preventiva Eventos - Realizadas seis palestras com 

empresários e profissionais renomados que proporcionaram 

aprimoramento e  aproximação com o CRA-MG, bem como contribuíram 

para a conscientização da importância do profissional de Administração 

nas organizações. Foto:

04 orieNTaÇÃo e 
fiSCaLizaÇÃo 
ProfiSSioNaL

A equipe de fiscais está distribuída nas mesorregiões de MG: em Belo 

Horizonte e região metropolitana, sul/sudoeste, triângulo Mineiro/Alto 

paranaíba, Vale do Rio doce/Vale do Mucuri e Zona da Mata/Campos 

das Vertentes e também dando cobertura às demais mesorregiões.  

A área atuou de forma preventiva, orientadora e corretiva, objetivando 

inibir a atuação de leigos nas áreas inerentes à profissão do 

Administrador, conscientizando os profissionais da Administração, 

como o empresariado e os gestores públicos. 

o Empresário e Adm. Wallace soares, da 
Emive, ministra a palestra: “nós somos do 
tamanho do desaforo que suportamos”
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orienta e fiscaliza o exercício profissional e as atividades nos campos da 

administração em minas Gerais.

FisCALiZAção dE ConCURsos púBLiCos E 
EditAis dE LiCitAçõEs 

As principais prefeituras, Câmaras Municipais e Empresas públicas, 

presidentes de comissões de licitações atuantes no Estado de Minas 

Gerais foram cientificados, através de visitas “in loco” que resultaram 

na fiscalização de 40 concursos públicos e 63 editais de licitações. 

destacam-se: 

- alteração do edital do Cress - CoNselho  
  reGioNal de serViço soCial;
- alteração do edital do sesC - serViço 
  soCial do ComérCio.

CAsEs dE sUCEsso
 

- instituto de desenvolvimento Gerencial (iNdG)  falCoNi - minas Gerais 

Conforme parceria firmada, o RH da empresa encaminhou e-mail para 

os funcionários, reforçando a necessidade do registro profissional.

identificado, em 31/12/2014, que de 44 funcionários pendentes de 

regularização no CRA-MG, 20 efetivaram o registro.

- hospital Nossa senhora da Conceição - Pará de minas / minas Gerais 

- o Administrador Hospitalar era enfermeiro, após visita da área 

esclarecendo a irregularidade, o provedor encaminhou ao CRA-

MG correspondência, informando que as funções passaram a ser 

desempenhadas pela Adm. isabela Antunes neves, CRA-MG nº 56.459.

- instituto Nacional de desenvolvimento educacional e Capacitação 

(iNdeC) - o indec, organizador do concurso público da Câmara Municipal 

de sacramento, foi orientado para a efetivação do registro principal no 

CRA-sp e o secundário no CRA-MG, o que foi prontamente atendido.

 

A áREA dE oRiEntAção E FisCALiZAção 
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pRoFissionAL CoLABoRoU EM diVERsos 
EVEntos do CRA-MG

- Representação do CRA-MG em colações de grau das iEs da capital e do interior.

- Apresentação de palestras institucionais em iEs no interior.

- Apoio em estande e no CRA-MG itinERAntE na capital e no interior (eventos: CMA - Circuito 

Mineiro de Administração; EnAnGRAd - Encontro nacional dos Cursos de Graduação 

em Administração).

EMpREGAdoRAs

- destacou-se o trabalho nas grandes 

empresas: AngloGold Ashanti, sebrae, 

Coca-Cola BH, FALConi, Vale, transportes 

Martins, sodecia, Valence Veículos, Vallé, 

nordisk, senac,  que forneceram a estrutura 

organizacional, e foram identificados cargos 

privativos dos profissionais de Administração.

pRoCEssos AdMinistRAtiVos 
dE FisCALiZAção

 
- 6.048 processos administrativos de 

fiscalização em tramitação (pessoa física + 

pessoa  jurídica + empregadoras). 

RAnkinG dos FisCAis

- Mantido em 2014. objetivo: mensurar 

resultados individuais, por meio de critérios 

objetivos e justos.

o fiscal Adm. dimas Magalhães visita a Câmara Municipal de pequi

Adm. João Batista Auad, diretor Administrativo e Financeiro do Hospital nossa senhora das Graças 
sete Lagoas/MG,  recebe os fiscais Adm. Ana Vilma oliveira e Adm. dimas Magalhães

ViAGEns dE oRiEntAção
FisCALiZAção pRoFissionAL

 
- 62 viagens na jurisdição do CRA-MG. Fotos:
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responsável pela infraestrutura e pelo suporte administrativo às ações do Cra-mG.

05 admiNiSTraTivo

tREinAMEnto – pRoJEto CApACitAção E 
dEsEnVoLViMEnto pRoFissionAL 

Foi dado início, em dezembro de 2014, aos treinamentos na área de Gestão e Recursos 

Humanos para os colaboradores do CRA-MG, com o propósito de aprimorar as habilidades 

comportamentais e metodológicas na execução das atividades desenvolvidas diariamente. Esse 

projeto foi viabilizado com recursos do pRodER 2014.   Foto:

pLAno dE CARGos E sALáRios

Com o objetivo de estabelecer uma política de salários, adequando o quadro de pessoal ao 

planejamento estratégico e à estrutura organizacional do CRA-MG, foi implantado o novo 

plano de Cargos e salários e Metodologia de Avaliação de desempenho, estabelecendo os 

procedimentos técnicos de desenvolvimento pessoal e profissional para uma melhor, e mais eficaz, 

prestação de serviços.

oUtRos tREinAMEntos  

os Funcionários e Conselheiros participaram 

de diversos treinamentos. destacam-se:

- Curso Básico de Fotografia –  mês 04/14

- noções de processo trabalhista e 

preposto – mês 06/14

- Contabilidade para Entidades do terceiro 

setor – mês 06/14

- Contabilidade pública: normas de contabili-

dade aplicadas ao setor público – mês 06/14

- seminário HsM philip kotler - mês 09/14

 pRoCEssos LiCitAtóRios

Foram realizados 11 processos licitatórios 

nas áreas de Estacionamento, suprimentos

(material de escritório e informática), tec-

nologia (internet, equipamentos/hardware), 

pães e Lanches, Capacitação e desenvolvi-

mento profissional (treinamento), Locação do 

imóvel, Embalagem para jornal Adm. notícias 

(plástico), Empresa de Contabilidade e telefo-

nia Móvel. 
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pRodER 2014

Com a verba do pRodER - pRoGRAMA 

dE dEsEnVoLViMEnto Aos ConsELHos 

REGionAis dE AdMinistRAção, o CRA-MG 

viabilizou os projetos:

- Projeto 1 | Fiscalização preventiva Eventos;

- Projeto 2 | Capacitação e desenvolvimento 

profissional.

inVEntáRio

Foi firmado o contrato com a empresa ApC 

AVALiAçõEs pAtRiMoniAis E ConsULtoRiA 

LtdA.; para prestação de serviços de 

avaliação patrimonial de bens do CRA-MG, 

com a emissão de laudos e com o objetivo de 

atender às exigências das novas normas de 

Contabilidade.

Apoio Aos EVEntos, 
pALEstRAs E REUniõEs  

A área Administrativa, por ser uma área 

que tem a finalidade de prover infraestrutu-

ra necessária para o devido funcionamen-

to e ações do CRA-MG, contribuiu e atuou 

com todos seus esforços na realização dos 

eventos, palestras e reuniões promovidos 

pelo Conselho.

atiVidades em destaQue

- Continuidade ao programa de Ambientação para 
novos estagiários.

- Locação de imóveis para as seccionais e 
representações.

- Espaço em comodato para atendimento ao 
convênio firmado com Aliança Administradora de 
Benefícios de saúde s/A.

- instalação de alarmes com monitoramento 
eletrônico no 1º, 11º, 12º e 14º andares 
do edifício sulacap, sede do CRA-MG.

- Reestruturação e redimensionamento do arquivo 
de processos dos registrados - pessoa física e 
pessoa jurídica na sede do CRA-MG.

- participação nas assembleias do Condomínio  do 
Edifício sulacap.

eleições de 2014 

proporcionou todo apoio técnico ao processo de votação das eleições do sistema Cfa/Cras feito 
exclusivamente pela internet, através do sítio eletrônico www.votaadministrador.com.br, mediante senha 
individual, a qual foi fornecida pelo CFA. o CRA-MG disponibilizou computadores conectados à internet em 
sua sede e nas seccionais de Barbacena, de Coronel Fabriciano, de divinópolis, de Governador Valadares, 
de Juiz de Fora, de Lavras, de Montes Claros, de pouso Alegre, de sete Lagoas, de Uberaba, de Uberlândia 
e de Varginha. 

admiNiSTraTivo
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06 fiNaNCeiro

responsável pelo acompanhamento dos recursos financeiros do Cra-mG.

CoMpARAtiVos dAs RECEitAs E dEspEsAs 

Comparativo da receita realizada nos exercícios de 2013 e 2014:

RECoBRAnçA

os resultados da recobrança contribuíram para um recuo da inadimplência em aproximadamente 

2% para pessoas físicas e jurídicas.

notiFiCAçõEs AdMinistRAtiVAs

2.640 notificações administrativas (pessoa física + pessoa jurídica), sendo que houve um aumento 

de 10% na pessoa física e uma  redução de 60% na pessoa jurídica, em relação ao ano de 2013. 

627 notificações foram devolvidas pelos Correios, com a informação de que os profissionais e 

empresas não estavam localizados no endereço citado (cadastro do CRA-MG).

insCRiçõEs EM díVidA AtiVA (dA) E EMissõEs dE CERtidão dE 
díVidA AtiVA (CdA) 

1.872 inscrições em da e emissões de CdA (pessoa física + pessoa jurídica), sendo que houve 

um aumento de 30% na pessoa física e uma redução de 56% na pessoa jurídica, em relação ao 

ano de 2013.  

7,83%

4,70%

Comparativo da despesa realizada nos exercícios de 2013 e 2014:

CoBRAnçA dA AnUidAdE

2013

2013

2014

2014

Variação

Variação

R$ 9.885.937,54

R$7.806.422,85

R$ 10.659.957,11

R$ 8.173.545,27

Cobrança 2013 Cobrança 2014Pgtos. 2013 Pgtos. 2014 

Pessoa física 34.695 21.614 36.323 22.057

Pessoa Jurídica 2.485 1.284 2.498 1.243
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pRoGRAMA dE ConCiLiAção pARA dEVEdoREs do ConsELHo

CoNCiliação 2014 | VALoREs RECEBidos | AtUALiZAdos AtÉ dEZ/2014.

Fonte: informática CRA-MG

*pF   = pessoa Física
**pJ = pessoa Jurídica

Quantidade de 
conciliações Valortotal total

*Pf CaPital

**PJ CaPital

total *Pf

total **PJ

total Geral

*Pf iNterior e 
outros estados

**PJ iNterior e 
outros estados

571

29

1.674

57

1.731

1.103 

28

32,99%

1,68% 

96,71% 

3,29% 

100,00% 

63,72% 

1,61% 

R$ 329.673,92 

R$ 41.543,30  

r$ 979.422,76  

r$ 86.177,89  

r$ 1.065.600,65  

R$ 649.148,79 

R$ 44.634,59 

30,94%

3,90%

91,91%

8,09%

100,00%

60,97%

4,19%

pRoCEsso tRiBUtáRio AdMinistRAtiVo – ptA

1.279 Processos Julgados, sendo 44% maior que o ano de 2013.

BAixA poR pREsCRição

r$ 567.142,76 de baixa por prescrição (pessoa física + pessoa jurídica), sendo que houve uma 

redução de 34% na pessoa física e uma redução de 72% na pessoa jurídica, em relação ao ano 

de 2013.

fiNaNCeiro



07 marKeTiNG
(aSSeSSoria de ComUNiCaÇÃo e eveNToS)

trabalha pela imagem do Cra-mG e de seus profissionais na mídia e em eventos.

pRoJEto FisCALiZAção pREVEntiVA EVEntos - 
RECURsos do pRodER

6 palestras com empresários e profissionais renomados. 

pRoJEto “CARtEiRA nA Mão”

84 solenidades de colações de grau em iEs de Belo Horizonte e interior 

do Estado. Entregues 34 troféus “destaque Acadêmico” ao melhor aluno 

do curso. Fotos: 

pRoJEto CRA-MG nA EstRAdA – CMA (CiRCUito 
MinEiRo dE AdMinistRAção) E CRA-MG itinERAntE

15 Cmas em 36 cidades, levando o CRA-MG itinERAntE (“office 

mobile” que visa ao público comodidade e agilidade). Fotos:
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CMA em passos/MG tem auditório lotado com a palestra do Conselheiro Adm. Jehu 
pinto de Aguilar Filho

Alunos da UnipAC de itanhandu/MG visitam o CRA-MG itinerante   

Colação de grau do Centro Universitário UniBH/MG

o Adm. Rafael Lopes (1º à esq.), da área de Formação profissional, representa o CRA-
MG na Colação de grau da FEAp - Fundação Educacional de Além paraíba/MG
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CRA-MG VAi às iEs/FACULdAdEs

68 palestras institucionais aos alunos de primeiro e oitavo períodos dos 

cursos de Administração e tecnólogo.

iEs/FACULdAdEs VisitAM o CRA-MG

17 visitas técnicas das iEs da capital e interior. Foto:

ConVênios CoM EMpREsAs E institUiçõEs 
dE Ensino sUpERioR

24 convênios em vigor (descontos em programas de MBAs, 

pós-graduações, especializações e escolas de idiomas para os 

registrados adimplentes).  

Alunos da Faculdade promove visitam a sede do CRA-MG e recebem palestra da 
Conselheira Adm. Célia Maria Corrêa pereira

diVULGAção E CoBERtURA JoRnALístiCA 
dos EVEntos, CAMpAnHAs E ConVênios 
do CRA-MG

divulgação e cobertura jornalística dos eventos e das campanhas; 

parcerias/convênios e outras ações (jornal Adm. notícias, mural, site, 

redes sociais – 6.913 amigos no Facebook).

pRoGRAMA “MinUto do AdMinistRAdoR”

209 novos programas (objetivo: visibilidade ao Administrador e 

aproximá-lo do Conselho).

MAtÉRiAs EnViAdAs Ao CFA

Matérias produzidas foram enviadas ao CFA para publicação (site,

boletim e RBA).

AtEndiMEnto à iMpREnsA

Atendimento aos veículos de comunicação (dados corretos, fontes 

e entrevistas). 

E-MAiL AdM. onLinE   

Responsável pelos e-mails da conta admonline@cramg.org.br 

intRAnEt 

Atualização da intranet (notícias do CRA-MG, dos colaboradores, gerais, 

dicas e fotos de eventos).

marKeTiNG
(aSSeSSoria de ComUNiCaÇÃo e eveNToS)
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08 formaÇÃo 
ProfiSSioNaL

difunde a ciência da administração e informações relevantes sobre a formação profissional 

e o mercado de trabalho do administrador. acompanha e promove ações para a 

valorização da profissão.

AtUALiZAção pRoFissionAL – EnContRos pRoFissionAis

Conscientizar, discutir e promover a Administração. Foram mantidas as parcerias e ações da formação do Administrador e do tecnólogo de Gestão. 

ix EnContRo dE CooRdEnAdoREs 
dE  CURsos dE AdMinistRAção 
dE MinAs GERAis

tema: Ensino da Administração – desafios dos Coordenadores e 

professores. público: 55 participantes (diretores, Coordenadores e 

professores de diversas iEs). Foto:

iMiGRAção QUEBEC – CAnAdá – pARCERiA 
EntRE o CRA-MG E o EsCRitóRio dE iMiGRAção 
do CAnAdá no MÉxiCo

- Reunião, em março, da Assessora de Escritório de Québec, perla Haro 

Ruiz, com o Vice–presidente de Formação profissional, Adm. Aloysio 

sebastião de Aguiar, e com o Vice-presidente de Relações institucionais 

e de Marketing, Adm. Jehu pinto de Aguilar Filho.

- Em setembro, o CRA-MG promoveu a palestra “oportunidades para 

Administradores no Quebec”, com público de 105 participantes. Foto:

da esq. para dir.: os palestrantes Adm. José samuel de Miranda 
Melo Júnior, Adm. shirley Jorge silva e o presidente da AnGRAd, 
Adm. Mauro César Barreto de Moraes, recebem homenagem do 

Conselheiro Adm. Antônio Carlos dias Athayde

laNçameNto do liVro

o projeto Espaço Lançamento de Livros visa levar aos profissionais e estudantes obras que contribuam com a Administração, além de 

divulgar os trabalhos dos outros autores, por meio de palestras no CRA-MG. 

- Em outubro, o livro “Geração Y e a Qualidade de Vida no trabalho”, de autoria do Adm. davson Mansur, foi lançado no auditório do CRA-MG 

(a obra aborda qualidade de vida relacionada com as características da geração Y).
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ACERVo BiBLioGRáFiCo

- Melhorou o controle do Acervo Bibliográfico através do “sistema 

Utilizado: personal Home Library – pHL – Elysio”.  

- 50 livros foram recebidos por doações. 

- 300 dVds e Manuais de Auditoria e perícia foram recebidos e 

distribuídos aos Conselheiros, Representantes e Fiscais do CRA-MG e 

aos Coordenadores de cursos de Administração. 

pRoGRAMA dE Apoio à 
EMpREGABiLidAdE 

18 vagas foram disponibilizadas no site do CRA-MG.  também se 

divulgou o “portal de Empregos para Administradores”, lançado 

pelo CFA.

LEitURAs E opiniõEs dA 
AdMinistRAção 

Mantidos e intensificados os Grupos de Estudos temáticos – GEts: de 

Ensino e de Consultoria. no segundo semestre de 2014, os GEts de 

perícia e de Auditoria foram constituídos e aprovou-se o Regulamento 

do GEt: Jovens Adms.

GEt dE Ensino 

Manteve-se com a integração de novos participantes, para dar 

sequência às demandas sobre o ensino da Administração e o papel dos 

Coordenadores de cursos de Administração. Atuou na disponibilização do 

kit CooRdEnAção, elaborado em 2012, o que tem direcionado ações 

positivas nas instituições de Ensino superior. trabalhou na estruturação 

da “Cartilha do Coordenador”. Formatou e aplicou pesquisa durante o 

ix Encontro de Coordenadores dos Cursos de Administração de Minas 

Gerais, com o propósito de buscar a identidade dos cursos da Ciência 

da Administração e organização (Bacharelado e tecnólogo). Reuniu-se 

por 8 vezes durante o ano. Foto:

GEt dE ConsULtoRiA

desenvolveu o Curso de Formação inicial de Consultores – FoCon – em 

seis módulos, com o objetivo de “sistematizar e organizar o conhecimento 

adquirido na formação acadêmica e profissional”, e abordou pontos - 

chave essenciais para a formação de um consultor. o curso foi gratuito 

e voltado para Administradores e tecnólogos em determinada área da 

Administração. Contou-se com a colaboração de ilustres instrutores 

que possibilitaram o desenvolvimento das temáticas propostas e a 

valiosa troca de conhecimento/informações com os participantes, 

obtendo resultado positivo em todas as avaliações dos módulos – média 

de 4,49 em 5,00 pontos. o GEt de Consultoria realizou 10 reuniões 

durante o ano. Foto:

integrantes do GEt de Ensino em reunião  com a presença da Gerente de Formação 
profissional, Adm. Zélia ponciano (1ª. à direita)

GEt dE AUditoRiA 

iniciou-se em julho de 2014. definiu-se a sua estrutura e instituiu-se a 

visão, a missão e os objetivos dos trabalhos. Elaborou o planejamento de 

ações para 2015. Reuniu-se por sete vezes durante o ano.

GEt dE pERíCiA

iniciou-se em agosto de 2014.  Foi discutida a necessidade de reformular, 

alterar e acrescentar novas informações na publicação do CFA/CRAs do 

MAnUAL dE pERíCiA do AdMinistRAdoR.  debateu-se a necessidade 

urgente de se realizar palestras e cursos sobre pERíCiA JUdiCiAL em 

todas as áreas da Administração. Foram estudadas ações a serem 

desenvolvidas no ano de 2015, que reconheçam o Administrador junto ao 

poder Judiciário. Em outubro, o CRA-MG participou da primeira reunião 

do tribunal de Justiça de Minas Gerais – tJMG – , sobre a Expansão do 

processo Judicial Eletrônico – Módulo perícia Externa, conduzida pela 

participantes do FoCon ao receberem o certificado de conclusão do curso
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Premiações

PrÊmio “hoNra ao mérito” em admiNistração – Cfa - 2014 – 
VeNCedores Cra-mG 
o CRA-MG foi contemplado em três do total de cinco categorias:

i) Contribuição Profissional do administrador: Adm. sérgio Campos pereira Ramos.

ii) Contribuição honorífica: Adm. Márcio de Araújo Lacerda (foto).

iii) benemérita: Adm. Wallace Greick simões soares.

PrÊmio “belmiro siQueira” de admiNistração – Cfa - 2014 
o CRA-MG foi contemplado em 2º lugar. Vencedor:

i) modalidade artigo Profissional: Adm. iala Magalhães da silva

título: “Gestão de Recursos Humanos: Um Estudo de Municípios Mineiros”

Autoria: pseudônimo - iMáGEs áGUiA

PrÊmio “Guerreiro ramos de Gestão PÚbliCa” – Cfa – 2014 
Vencedor CRA-MG:

i) modalidade Gestor Público: Adm. José Heitor Guimarães de Carvalho – 

Ex-prefeito do município de nazareno-MG

o Adm. Márcio Lacerda recebe o prêmio “HonRA Ao MÉRito” EM AdMinistRAção, categoria honorífica, 
das mãos da presidente Adm. sônia Ferreira Ferraz

Juíza Auxiliar da presidência drª Lílian Maciel 

santos. o CRA-MG foi representado pelo Vice-

presidente de Formação profissional Adm. 

Aloysio sebastião de Aguiar e pela Gerente de 

Formação profissional Adm. Zélia ponciano. 

Esteve também presente o Coordenador do 

GEt de perícia, Adm. Renato Viana Fonseca. 

o GEt de perícia reuniu-se por 4 vezes 

durante o ano. 

GEt JoVEns AdMs 

Em julho de 2014, “instituiu-se o Grupo de 

trabalho de Jovens Adms” e aprovou o seu 

Regulamento. definiu-se que as ações desse 

GEt serão em 2015.

REConHECiMEnto 
pRoFissionAL 

o CFA e CRA-MG reconhecem e homenage-

iam, anualmente, trabalhos, estudos Acadêmi-

cos e de Administradores, profissionais, 

personalidades, empresas e instituições 

públicas e privadas que tenham contribuí-

do expressivamente para o desenvolvimen-

to da ciência da Administração no Brasil e, 

nomeadamente no Estado de Minas Gerais. 

As indicações acompanhadas de suas 

justificativas e os trabalhos inscritos são 

avaliados pelas Comissões/Comitês de 

Julgamento instituídos em primeira instância 

no Regional e em segunda no Federal. A 

estruturação, suporte e apoio técnico 

foram desenvolvidos pela equipe de 

Formação profissional. os julgamentos e 

sugestões do CRA-MG ficaram a cargo das 

comissões, criadas pelo plenário conforme 

cada edital. Foto:
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RELACionAMEnto CoM As 
iEs – institUiçõEs dE Ensino 
sUpERioR 

i) aValiação do eNsiNo de 

admiNistração

- 19 pareceres técnicos de processos 

protocolados no sistema e-MEC, disponibilizados 

pelo CFA ao Regional, referentes à 

Autorização, Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento de curso de Bacharelado em 

Administração, envolvendo as modalidades: 

presencial e a distância. 

PrÊmio “destaQue em admiNistração” – Cra-mG – 2014

Receberão Homenagem Especial, como destaques em Administração, os indicados:

i. CateGoria ProfissioNal

1. Adm. Fernando passalio de Avelar

2. Adm. José Luiz de souza Botti   

3. Adm. Lúcia Helena Ciccarini nunes

4. Adm. Maria José Lara de Bretas

5. Adm. Rogério Colombini Moura duarte 

6. Adm. salvador ohana

7. Adm. Vital José soriano de souza

8. tecnólogo tarcizo pereira de Melo

ii. CateGoria iN memoriam

1. Adm. Eneias Cornélio dos santos Filho 

2. Adm. Heli santos de oliveira 

iii. CateGoria Pessoa JurídiCa 

1. ALGAR s/A – Empreendimentos e participações – Uberlândia/MG. 

2. sUpERMERCAdo BAHAMAs LtdA – Juiz de Fora/MG.

Premiações

ii) Cra-mG CoNtribuiu Com trabalho 

aCadÊmiCo

- entrevista com administrador sobre 

liderança: Com o propósito de auxiliar a Eliene 

Alves de Araújo, aluna da pUC Minas em sua 

monografia: “Liderança nas organizações”, a 

Conselheira Adm. Célia Maria Corrêa pereira, 

respondeu o questionário de sete perguntas 

sobre a temática.

- entrevista sobre a instituição Cra-mG e 

mercado de trabalho do administrador: o 

Vice-presidente de Formação profissional , 

Adm. Aloysio sebastião de Aguiar, concedeu 

entrevista para telejornal, realizado pelos 

estudantes do primeiro período do curso de 

Administração do Centro Universitário de 

Belo Horizonte – UniBH/MG, como trabalho 

acadêmico para a disciplina de teoria Geral da 

Administração.

pARtiCipAção EM EVEntos 

- Representação do CRA-MG em colações 

de grau;

- participação no Workshop Avaliação de 

Cursos Bacharelado em Adm (processo 

e-MEC);

- participação no xxV EnAnGRAd - 

Encontro nacional dos Cursos de Graduação 

em Administração;

- participação na iV Convenção do sistema 

CFA/CRAs  - tema “50 anos de Conquista”.
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- Redução do prazo para concessão de 

registros e emissão de documentos, 

possibilitando aos registrados receberem 

suas Carteiras/Certidões em um prazo médio 

de cinco dias.

09 reLaÇÕeS 
iNSTiTUCioNaiS

pEsQUisA dE sAtisFAção

Buscando cada vez mais aperfeiçoar a qualidade do atendimento, neste ano, um dos focos dos 

gestores foi manter a pesquisa de satisfação junto aos seus registrados, considerando que essa 

ferramenta possibilita conhecer a opinião referente ao atendimento, necessidades, recebimento 

de sugestões e a consequente melhoria dos serviços prestados pelo Conselho.

- o gráfico a seguir mostra que a maioria dos registrados está satisfeita com o atendimento 

oferecido pelo CRA-MG. Média de 60% afirma Excelente. 

responsável pelo atendimento ao público e pelos registros dos profissionais e 

das empresas no Conselho.
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QUAdRo dEMonstRAtiVo dE REsULtAdos

desemPeNho 2014

Registro pessoa Física

Registro pessoa Jurídica

Atendimento presencial

Atendimento virtual (telefone e e-mail)

Carteiras expedidas

serviços diversos (Certidões, Registro de Atestado de Capacidade técnica – 

RCA , ARtE, Renovação de RCA), entre outros.   

3.013

148

21.263

8.486

4.022 

3.417

- treinamento, na sede do CRA-MG, aos 

estagiários das seccionais localizadas no 

interior, a fim de capacitá-los para prestar um 

atendimento com excelência.

é o Cra-mG 
ofereCeNdo 
muito mais 
aGilidade, 
seGuraNça 
e Qualidade 
Nos serViços 
Prestados.
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10 aSSeSSoria
JUrÍdiCa

sEntEnçAs JUdiCiAis

52 sentenças favoráveis ao CRA-MG 

ExECUçõEs FisCAis

589 execuções fiscais 

pEtiçõEs

3.563  petições

pARECER JURídiCo

45 pareceres jurídicos

pRoCEsso LiCitAtóRio - 
AnáLisE

15 análises de processos licitatórios

ContRAtos 
AdMinistRAtiVos - AnáLisE

28 análises de contratos administrativos 

ConVênios – AnáLisE 

10  análises de convênios

fornece informações técnicas referentes à área jurídica e representa o Cra-mG administrativa 

e judicialmente.

tERMos dE EstáGio - 
ContRAtAção E REsCisão - 
AnáLisE 

20 análises de termos de estágio 

pRoCEssos EM GERAL 
do CRA-MG

5.605 processos

dEspEsAs 

 r$ 96.234,00 realizadas

RECEitAs 

-  r$ 609.150,61 recebidas

- r$ 6.949.538,30 - Anuidade Exercícios 

Anteriores - A RECEBER 
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A gestão do CRA-MG, de fevereiro a dezembro de 2014, teve pouco tempo, mas não mediu esforços 

para manter a credibilidade do Conselho frente aos profissionais registrados e à sociedade. 

o respeito com os Registrados, com os Funcionários, com os Colaboradores e com os Gestores, 

trabalhando com ética, transparência e compartilhamento de decisões, culminou nos satisfatórios 

resultados demonstrados. 

destacam-se a realização de ações voltadas para a orientação e fiscalização profissional, de eventos 

para o aprimoramento, valorização e consciência da importância do registro, além da busca constante 

pela qualidade dos serviços prestados. o comprometimento e a união dos diretores, Conselheiros, 

Representantes, Funcionários e Colaboradores foram essenciais para essas conquistas. 

registro o meu agradecimento a todos que participaram direta e/ou indiretamente desta 
gestão e desejo sucesso aos que ficam e aos que chegam, oferecendo minha dedicação plena 

à nossa querida profissão. 

adm. sônia ferreira ferraz

Presidente Cra-mG

CoNCLUSÃo

- projeto de infraestrutura do datacenter.

- Aquisição de dois notebooks para Assessoria de Comunicação, 

atendendo à demanda dos eventos promovidos pelo CRA-MG.

- Aquisição de duas impressoras multifuncional, sendo uma para uso 

das áreas: orientação e Fiscalização profissional e Formação profissional; 

outra para as áreas: Assessoria de Comunicação e Administrativa, 

visando  redução de custos (consumo de tonner, de energia, etc.), bem 

como o trabalho de conscientização na correta utilização desses recursos.

aSSeSSoria 
de GeSTÃo

- participação no projeto do siG (sistema integrado de Gestão) do CFA/CRAs.

- Envio periódico de dados estatísticos ao CFA.

- Conscientização de uso dos recursos tecnológicos da empresa e da 

aplicabilidade das normas de segurança da informação.  

- intensificação do uso do sistema de Helpdesk, totalizando 1.280 

atendimentos em 2014, além de criar a base de conhecimento de 

problemas comuns.

11

12

Gerencia os processos de trabalho de tecnologia e informação. 
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