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Unipac Lafaiete recebe o Circuito 
Mineiro de Administração 2016

O
curso de Administração da Unipac Lafaiete recebeu na
última semana o Circuito Mineiro de Administração rea-
lizado pelo Conselho Regional de Administração de

Minas Gerais (CRA-MG). O evento teve como foco o
Empreendedorismo. Na ocasião, professores e alunos do curso
tiveram a oportunidade de ouvir o experiente depoimento do
presidente do CRA-MG, administrador Afonso Victor Vianna de
Andrade, e em seguida a palestra “Empreendedorismo: esta
poderá ser sua oportunidade”, articulada pelo administrador
Gilmar Camargo de Almeida, vice-presidente do CRA-MG. 

Ao se pronunciar, o diretor geral da Unipac Lafaiete, Prof.
José da Silva Filho, cumprimentou a todos os presentes e, em
especial aos representantes do CRA, a quem dirigiu palavras de
boas-vindas e reconhecimento pelo excelente trabalho executa-
do no Conselho.  “Receber os representantes do CRA é uma
grande honraria para esta Faculdade e temos consciência plena
da responsabilidade e representatividade desse Conselho junto
aos profissionais de administração, bem como, professores e
alunos do curso de Administração e por isso abrimos nossas
portas para esse importante evento”, enfatizou.

O Prof. Silva Filho parabenizou aos dirigentes do CRA pela
iniciativa na realização do Circuito Mineiro de Administração,
que segundo ele, permitirá melhor conscientização dos admi-
nistradores atuais e futuros, sobre seus direitos, deveres e res-
ponsabilidades enquanto pessoas e profissionais. Em seguida,
proferiu algumas palavras sobre a atuação e a postura do admi-
nistrador e destacou a relevância do administrador empreende-
dor, sobretudo, neste momento de crise pelo qual passa o país. 

Na abertura o presidente do CRA-MG fez um relato históri-
co sobre as atividades do Conselho nos cinquenta anos de exis-
tência. Destacou a evolução da profissão, das vitórias e con-
quistas. Falou também sobre as mudanças ocorridas na forma-

ção do administrador neste tempo e comentou sobre as expe-
riências, dificuldades e oportunidades que teve durante sua
atuação como administrador e como atuar para enfrentar os
momentos difíceis. “Crise sempre existiu, dificuldades tem
todos os dias, esbarramos todas as horas com os problemas,
mas, a gente não pode se deixar vencer por isso. É na crise que
a gente tira proveito para descobrir as saídas que a gente tem
que fazer”, destacou. Disse que o Brasil precisa de administra-
dores e que a Administração é hoje a profissão que mais opor-
tunidades tem, seja na área financeira, de marketing, recursos
humanos, logística, orçamento e tantas outras. “A Adminis tra -
ção é a melhor profissão da atualidade”, finalizou. 

Os alunos e professores aprovaram a iniciativa e destaca-
ram o quanto foi rica a apresentação do palestrante e a relevân-
cia do tema para a atualidade como disse a aluna do 1º perío-
do, Renata Monteiro Alves. “Foi uma experiência mui to boa, a
palestra foi excelente, o conteúdo estava claro e deu vontade
mesmo de empreender. Eu sou empreendedora, tenho um
salão e me ajudou bastante tudo o que ele falou, pois estou um
pouco desmotivada devido a crise”. A fala do presidente do CRA
também marcou a aluna e futura administradora. “Ouvir pes-
soas mais experientes, que já estão no mercado, que sabem
mais nos inspira mais vontade de estudar. Dá vontade de apren-
der mais e mais”, comentou.  

Para a coordenadora do curso, Profª Jussara Fernandes
Leite, a realização do Circuito Mineiro de Administração repre-
sentou muito para os futuros administradores, pois, além de elu-
cidar sobre o valor da profissão no mercado atual, os represen-
tantes do CRA ilustraram com maestria a atuação e a relevân-
cia do Conselho. “Encontram-se, em várias organizações, pes-
soas sem formação acadêmica ocupando cargos que deveriam
ser ocupados por bacharéis em Administração. Aqui entra a fun-

ção do CRA, que é o órgão consultivo, orientador, disciplinador
e fiscalizador do exercício da profissão do administrador. Todo
o estudante de Administração deve conhecer as atividades do
CRA e isso foi proporcionado aos nossos alunos no Circuito
Mineiro de Administração. Nesse evento, tivemos a honra de
receber o presidente do CRA, administrador Afonso Victor
Viana, o vice-presidente, administrador Gilmar Camargo, e a
administradora Débora Leite, que explicaram as atividades que
são realizadas pelo Conselho aos alunos do curso de Admi -
nistração. Após o evento, ver nos olhos dos nossos alunos a
satisfação por receber tais informações foi grandioso, pois para
o nosso Conselho ser forte, estudantes e administradores
devem apoiá-lo. Na verdade, temos que ter orgulho pela nossa
profissão. Nesta oportunidade, venho agradecer à direção do
Conselho por nos ter proporcionado evento de tamanho valor”,
enfatizou a coordenadora.
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