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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CRA-MG – 2017 
 
RO 

  PROGRAMA: 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, nos termos da Lei Federal 4.769/65, 
combinado com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67. 

 

 

PROJETO:   

  Projeto Empregadora 
    

JUSTIFICATIVA(S):   

Promover a fiscalização preventiva, orientando as maiores empresas do Estado quanto à aplicabilidade da Lei Federal 

4.769/65, sensibilizar o profissional da administração e as empresas a buscarem o registro, percebendo, nessa ação, a 

importância da habilitação legal para o mercado de trabalho e sociedade. 

 

OBJETIVO (S):  

Conhecer a estrutura administrativa e funcional das maiores empresas do Estado e identificar os cargos cujas atividades estejam 

inseridas nos campos da Administração; 

Prestar a fiscalização preventiva, orientando as maiores empresas do Estado, quanto à aplicabilidade da Lei 4.769/65; 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, exigindo o cumprimento da legislação. 

 

META(S):  

Solicitar das 3.000 (três mil) maiores empresas empregadoras de MG, fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a relação de 

Administradores, bacharéis com formação em Administração e áreas conexas da Administração (Tecnólogos em Gestão). 

 

AÇÕES A DESENVOLVER::  

Enviar ofícios via e-mail as 3.000 maiores empregadoras, solicitando a relação de Administradores, bacharéis com formação em 

Administração e áreas conexas da Administração (Tecnólogos em Gestão).  

Enviar ofícios via e-mail, citar as orientações preventivas e anexar o link, contendo o conteúdo da "Orientação Profissional Digital"; 

Durante visitas às empresas empregadoras, apresentar ao RH e a alta direção, por meio do tablet, o vídeo, de aproximadamente 02 

(dois) minutos, denominado de "Orientação Profissional Digital", contendo comunicação rápida, objetiva, marcante e exemplificativa 

do projeto empregadora, em seguida enviar o link via e-mail; 

Celebrar Termo de Cooperação Técnica entre CRA-MG e SAEMG para fornecimento da relação das 100 (cem) maiores empresas, 

que possuem maior número de Administradores e profissionais de Administração. 

Aderir à solução nacional, caso seja proposta pelo CFA, para acesso ao banco de dados e integração ao sistema “BIG DATA”, nos 

moldes implantados no CRA-RJ, para uma fiscalização Prospectiva, Assertiva e Online, com formato totalmente Digital; 

Sanear o restante de 2000 (dois mil) processos de Empregadora em andamento mediante arquivamento, até que novos fatos 

justifiquem abertura do processo; 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 6.500,00 6.500,00 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

x x x x x x x x x x x x 

 

 
 Responsável: 

 
 Orientação e 
Fiscalização 

Profissional 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CRA-MG – 2017 
 
RO 

  PROGRAMA: 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, nos termos da Lei Federal 4.769/65, 
combinado com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e Resoluções 
Normativas CFA. 

 
PROJETO:   

 Projeto Gestão Pública 
    

JUSTIFICATIVA(S):   

Fiscalizar o exercício da profissão do Administrador garantindo que as atividades inseridas nos campos da Administração, 

conforme Art. 2º da Lei 4.769/65 sejam desenvolvidas por profissionais legalmente habilitados. 

OBJETIVO (S):  

Aproximar dos entes públicos divulgando e conscientizando sobre o papel do Administrador e Tecnólogo em Gestão, como indutor 

para o êxito na gestão de politicas públicas, contribuindo para sua inserção no serviço público. 

META(S):  

Fiscalizar 100% das denuncias recebidas de editais de concursos e licitações; 

Prestar a orientação preventiva aos 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios;  

Divulgar o IGM aos 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios;  

 

AÇÕES A DESENVOLVER::  

Acompanhar e fiscalizar os editais de Concursos Públicos; 

Acompanhar e fiscalizar os editais de Licitações; 

Divulgar e disseminar o IGM - índice de governança municipal desenvolvido pelo CFA nos 853 (oitocentos e cinquenta) municípios 

do Estado, aproveitando a ferramenta para demonstrar aos gestores públicos, as contribuições que o Administrador pode trazer para o 

setor público; 

Promover a fiscalização preventiva, orientando os órgãos públicos sobre a correta elaboração de editais de concursos públicos e 

licitações, quando envolver atividades inseridas nos campos da Administração;  

Incentivar os municípios a instituir “Dia do Administrador” nos Municípios; 

Apresentar ao RH e alta a Gestão,  durante as visitas as empresas públicas,  uma comunicação rápida, objetiva, marcante e 

exemplificativa da importância do Administrador na área pública, devido suas competências, em vídeo curto de aproximadamente 2 

minutos denominada de "Orientação Profissional Digital" em seguida enviar-lhes via e-mail com o link; 

Incentivar, participar e colaborar com eventos (Congresso Mineiro de Municípios AMM, Fórum de Gestão Pública, Eventos 

Regionais da área pública) que envolvam a profissionalização na Gestão Pública, com o objetivo de estimular a inserção do 

Administrador e profissionais egressos de cursos conexos a área pública, no serviço público; 

Conhecer e analisar o Ranking Brasileiro de Transparência, do MPF, por município;  

Conhecer e analisar o Ranking de Municípios do TCE-MG (média nacional é 3,2 de 0 a 10); 

Contratar empresas especializada em triagem de publicações de editais e licitações nas áreas da Administração; 

Enviar ofícios no formato digital aos 853 Prefeitos empossados em 2017, através de e-mail ao Gabinete do Executivo Municipal; 

Visitar Prefeituras e Câmaras Municipais, disseminando o IGM e a aplicação da Lei Federal 4.769, na elaboração dos editais de 

concursos e licitações envolvendo atividades nos campos da Administração; 

Disseminar o trabalho desenvolvido pelo Sistema CFA/CRAs na área pública, com o objetivo de promover a melhoria na qualidade 

da gestão pública;  

Disseminar a “boa gestão do Prefeito” e a “ boa governança pública” por meio da distribuição do Guia da boa gestão do Prefeito e do  

folder da boa governança, ressaltando a importância do profissional da Administração no setor público, visando a sua inserção; 

 
 Responsável: 

 
 Orientação e 
Fiscalização 

Profissional 
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ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

R$ 3.000,00 R$3.000,00 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

x x x x x x x x x x x x 

OBSERVAÇÕES: 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CRA-MG – 2017 

 
RO 

  PROGRAMA: 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, nos termos da Lei Federal 4.769/65, 
combinado com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e Resoluções 
Normativas CFA. 

PROJETO:   

  Projeto Pessoa Física 
    

JUSTIFICATIVA(S):   

Fiscalizar o exercício da profissão do Administrador garantindo que as atividades inseridas nos campos da Administração, 

conforme Art. 2º da Lei 4.769/65 sejam desenvolvidas por profissionais legalmente habilitados. 

OBJETIVO (S):  

Obter habilitação dos profissionais que atuam nos campos da Administração mediante o registro cadastral. 

Difundir a consciência ética profissional 

META(S):  

Obter a habilitação de 875 novos profissionais 

.AÇÕES A DESENVOLVER::  

Retomar efetividade do Convênio de Cooperação Técnica já assinado com o Ministério do Trabalho e Emprego para fornecimento da 

RAIS; 

Obter do CFA, arquivo da Receita Federal do Brasil – RFB, com o cadastro de Pessoas Físicas que declararam à Receita Federal ter 

“Natureza da Ocupação e Ocupação Principal” Administrador, Economistas ou Contador; 

Obter do Ministério do Trabalho e Emprego a relação dos empregados enquadrados no CBO nº 2521-05 Administrador; 

Obter mediante sistema informatizado tipo “BIG DATA”, informações e dados, referente aos profissionais ocupantes de cargos cujos 

CBO (s) se enquadram nos campos da Administração, conforme a Lei Federal nº 4.769/65; 

Durante as visitas “inloco”, apresentar ao fiscalizado, por meio do tablet, o vídeo, de aproximadamente 02 (dois) minutos, 

denominado de "Orientação Profissional Digital", contendo comunicação rápida, objetiva, marcante e exemplificativa do projeto 

empregadora, em seguida enviar o link via e-mail; 

Realizar fiscalizações mediante envio de documentos (ofícios, intimações, Auto de Infração e Notificações de Débito) via correios 

e/ou presencial; 

Realizar fiscalizações online mediante envio de documentos via e-mail, citar e anexar o conteúdo da "Orientação Profissional 

Digital" respectiva;  

Criar interlocução em relação ao “E-SOCIAL” que unificará as informações sociais em um único cadastro nacional com os requisitos 

legais da Lei Federal 4.769/65 e seu regulamento; 

Orientar o Gerente de RH da empresa sobre o enquadramento legal e solicitar apoio na regularização dos profissionais; 

Elaborar a Planilha de monitoramento dos cargos enquadrados com oficio para a alta direção da empresa. 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 R$6.500,00 R$6.500,00 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

x x x x x x x x x x x x 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

Responsável: 
 

 Orientação e 
Fiscalização 
Profissional 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CRA-MG – 2017 
 
RO 

  PROGRAMA: 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, nos termos da Lei Federal 4.769/65, 
combinado com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e Resoluções 
Normativas CFA. 

 

 

PROJETO:   

Prestadora de Serviço 
    

JUSTIFICATIVA(S):   

Fiscalizar o exercício da profissão do Administrador garantindo que as atividades inseridas nos campos da Administração, 

conforme Art. 2º da Lei 4.769/65 sejam desenvolvidas por empresas legalmente habilitados  

 

OBJETIVO(S):  

Obter a habilitação profissional das empresas que exercem atividades inseridas nos campos da Administração mediante o registro no 

CRA-MG, em conformidade a Lei Federal 4.769/65 e seu Regulamento, sob a responsabilidade técnica de profissional da 

Administração, devidamente registrado e no pleno gozo de seus direitos sociais. 

META(S):  

Obter 200 (duzentos) novos registros de pessoa jurídica prestadora de serviços  

AÇÕES A DESENVOLVER:  

Sanear o cadastro adquirido da JUCEMG, excluindo os CNPJ’s baixados na Receita Federal e “MEI”; 

Efetivar o Convênio de Cooperação Técnica entre o CRA-MG e JUCEMG, para que no momento do registro da empresa na 

JUCEMG, esta oriente as empresas cujas atividades estejam inseridas nos campos da Administração segundo os CNAE (s), a 

procurarem o CRA-MG para promover o registro cadastral; 

Obter mediante sistema informatizado tipo “BIG DATA”, as informações e dados das prestadoras de serviços, cujo CNAE(s) SE 

enquadram nos campos da Administração; 

Realizar fiscalizações mediante envio de documentos (ofícios, intimações, Auto de Infração e Notificações de Débito) via correios 

e/ou presencial; 

Fiscais durante as visitas as empresas prestadoras de serviços apresentar aos Recursos Humanos e alta direção, através do tablet uma 

comunicação rápida, objetiva, marcante e exemplificativa do assunto a ser tratado em vídeo curto de aproximadamente 2 minutos 

denominada de "Orientação Profissional Digital" em seguida enviar-lhes via e-mail com link; 

Fiscalizar mediante ofícios online digital, via e-mail, citar e anexar o conteúdo da "Orientação Profissional Digital" respectiva; 

Promover encontro com os Responsáveis Técnicos das empresas registradas, com o intuito de divulgar a Resolução Normativa de 

Responsabilidade Técnica, em conjunto com as áreas de Formação Profissional, Relações Institucionais, Assessoria Jurídica e 

Comunicação e Eventos. 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

R$6.500,00 R$6.500,00 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

x x x x x x x x x x x x 

OBSERVAÇÕES: 

 

As ações da orientação e fiscalização profissional ocorrem de forma simultânea. 

 

 

 
 Responsável: 

 
 Orientação e 
Fiscalização 

Profissional 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CRA-MG – 2017 
 
RO 

  PROGRAMA: 

Garantir o exercício legal da profissão do Administrador, nos termos da Lei Federal 4.769/65, 
combinado com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e Resoluções 
Normativas CFA. 

 

 

PROJETO:   

Empresas Registradas no CRA-MG atuando sem o RT 
    

JUSTIFICATIVA(S):   

Fiscalizar o exercício da profissão do Administrador garantindo que as atividades inseridas nos campos da Administração, 

conforme Art. 2º da Lei 4.769/65 sejam desenvolvidas por empresas legalmente habilitadas, nos termos do Art. 15 da mesma 

Lei, combinado com o Art. 12 do regulamento aprovado pelo Decreto 61.934/67.  

 

OBJETIVO(S):  

Obter a regularização das empresas registradas no CRA e que está atuando sem o vínculo com o Responsável Técnico perante o 

Conselho 

 

META(S):  

Obter a regularização das 102 (cento e duas) empresas identificadas sem o vinculo com o Responsável Técnico  

 

AÇÕES A DESENVOLVER:  

Efetivar o Convênio de Cooperação Técnica entre o CRA-MG e JUCEMG, para obtenção dos dados atuais das empresas; 

Fiscais durante as visitas as empresas prestadoras de serviços registradas e atuando sem o RT, apresentar ao representante legal, através do tablet uma 

comunicação rápida, objetiva, marcante e exemplificativa do assunto a ser tratado em vídeo curto de aproximadamente 2 minutos denominada de 

"Orientação Profissional Digital" em seguida enviar-lhes via e-mail com link; 

Realizar fiscalizações mediante envio de documentos (ofícios, intimações, Auto de Infração e Notificações de Débito) via correios e/ou presencial; 

Enviar ofícios via e-mail, citar e anexar o conteúdo da "Orientação Profissional Digital" respectiva; 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1000,00 1.000,00 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

x x x x x x x x x x x x 

OBSERVAÇÕES: 

 

As ações da orientação e fiscalização profissional ocorrem de forma simultânea  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Responsável: 

 
 Orientação e 
Fiscalização 

Profissional 
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PLANO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CRA-MG 2017 

 

 
PROGRAMA I: 

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Objetivo: Conscientizar e promover a Administração, como ciência e 
tecnologia capaz de contribuir para o desenvolvimento almejado pela 
sociedade, manter e discutir as parcerias e ações que envolvem a 
formação do Administrador e do Tecnólogo de Gestão. 

 
PROJETO: 

 
1. Lançamento de Livro/Produção Científica 

Disponibilizar conteúdos/produções técnicas e científicas que contribuam para a atualização e 
o crescimento do Administrador, Tecnólogos e estudantes da área de Administração.  Além de 
incentivar a reflexão e discussão sobre o ensino de administração, a qualidade dos cursos, 
mercado de trabalho e perfil do profissional Administrador. 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Valorizar o processo de autoria, aprimorando a produção escrita do autor/docente. 

 Levar aos profissionais e estudantes, obras que contribuam para o desenvolvimento da 
profissão, além de divulgar autores, devidamente registrados no CRA-MG.  

 Promover a divulgação de livros que favorecessem o crescimento profissional 
Administrador, Tecnólogo de Gestão e estudantes da área de Administração. 
 

OBJETIVO(S): 

 Lançar obras, conteúdos específicos e profissionais de Administração registrados no CRA-
MG. 

 Dar publicidade e visibilidade ao Autor e obras mineiras. 

 Gerar debates e capital intelectual aos profissionais da administração. 

 Adquirir livros para estruturação do Acervo do CRA-MG. 

 Estimular as Instituições de Ensino Superior que ministram cursos de Administração e de 
Tecnologia de Gestão a indicarem livros/produções específicas de docentes para 
lançamento ou publicação no CRA-MG. 

 Enriquecer o Acervo Bibliográfico do CRA-MG, com a obra doada pelo autor. 
 

META(S): 

 Incentivar a produção de no mínimo 01 artigo por GET. 

 Atualizar-se em novas tecnologias de Gestão. 

 
 

Responsável: 
 
 
 

Formação 
Profissional 



2 

 

 Lançar um livro por trimestre, acompanhado de palestra, gerando um total de 04 
lançamentos por ano. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Realizar contatos com editoras e Administradores/Escritores para divulgação de suas 
obras/produções no CRA-MG. 

 Publicar nos meios de comunicação do CRA-MG, uma vez por mês, artigos de profissionais 
da Administração. 

 Identificar autor Administrador e/ou Tecnólogo disposto a lançar livro/artigo no CRA-MG. 

 Solicitar do autor: 
 resenha livro, um volume da obra, para avaliação; 
 artigo para avaliação; 
 mini currículo, foto e autorização para publicação. 

 Divulgar, criar documentos publicitários, informativos e outros recursos visuais para 
divulgação dos eventos.  

 Utilizar site, release e outros meios de comunicação do CRA-MG e CFA para divulgação 
dos eventos. 

 Solicitar reserva de auditório, lanche, recursos de informática e transmissão via web da 
palestra/evento aos registrados no CRA-MG.  

OUTRAS AÇÕES: 

 Contatar os profissionais que manifestaram interesse em lançar livro no CRA, no ano de 
2017 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 

 Inicio do Projeto Lançamento de Livro: 2009 - criado incialmente para atender a demanda 
de autores Administradores  

 Ano: 2016. 
 01 Lançamento de Livro.  
 04 artigos publicados. 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 
 

RESULTADOS: 

 Leitura e escrita de produções dos Administradores e Tecnólogos da área de Administração 
 
 



3 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Custos dos Eventos Valor 

Lanche 
(4 * 221,80)  
R$ 887,20  

Coopertaxi - Convênio     R$ 400,00 

Hora Extra R$ 277,08 

Total R$ 1.564,28 

 
 A divulgação será somente eletrônica.  

 Custos de divulgação serão direcionados na área 
de marketing. 

 Média do Valor dos lanches nos Eventos da 
Formação Profissional em 2016, não incluídos 
valor dos eventos onde foram servidos coquetéis = 
R$ 221,80 

 Valor das Horas extras, sendo 4 eventos: 

 02 eventos/Suporte (três horas por evento) = R$ 
92,94 

 02 eventos/Administrador (três horas por evento) = 
R$ 184,14  

 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

PROD JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Livro             

Artigo             
 
 
 

OBSERVAÇÕES:  

Nos últimos anos este projeto foi conduzido sobre demanda existente. 
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 PROGRAMA I:  

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 

PROJETO: 

 
2. XII Encontro de Coordenadores em parceria com o CFA e a 

ANGRAD: 

Em continuidade a este projeto de reflexão e discussão sobre o ensino 
da Administração, qualidade dos cursos mercado de trabalho e perfil 
profissional do Administrador tem-se buscado mais aproximação das 
Instituições de Ensino Superior com o CRA, para conhecimento de 
como estão sendo preparados os futuros profissionais nos cursos de 
Administração. 

 
 

Propõe-se a realização de eventos que contribuam para 
formação profissional 

 

 XII Encontro de Coordenadores de Cursos de Administração de Minas Gerais e V Encontro 
Estadual da ANGRAD. 

 I Encontro de Professores de Projetos (EMPREENDEDORISMO, ESTÁGIO e TCC). 

 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Estimular a avaliação e o debate sobre o ensino da Administração, por meio de publicações, 
pesquisas, bibliografias, novas tendências acadêmicas e, outras. 

 Estabelecer aproximação com a comunidade acadêmica e tratar de temas relacionados à 
formação do futuro profissional e a troca de experiências.  

 Debater nos cursos de Administração a cultura empreendedora, com o intuito de estimular a 
criação de novos negócios, com vistas ao desenvolvimento e diversificação da economia. 
 

OBJETIVO(S): 

 Contribuir para a melhoria do ensino da Administração e suas adequações às exigências do 
mercado de trabalho, por meio de integração com a comunidade acadêmica.  

 Promover a conexão entre os coordenadores e professores dos cursos de Administração, 
para tratar de temas relacionados à formação do futuro profissional e a inovação do 
Administrador no contexto atual. 

 Mostrar indicadores acadêmicos, propondo melhorias, debatendo e criando soluções com 
vistas ao aperfeiçoamento dos cursos. 

 Aproximar o Conselho das IES e do corpo docente. 

 Fortalecer a marca CRA-MG. 

 Aumentar o número de registrados. 
 

 
 
 

Responsável 
 

 
 

Formação 

Profissional 
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META(S): 

 Contar com a participação de 70% dos coordenadores de cursos de Administração de 
Minas Gerais.  

 Contar com presença de 40% dos docentes responsáveis por projetos de 
EMPREENDEDORISMO, ESTÁGIO e TCC. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Realizar XII ENCONTRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MINAS GERAIS E VI ENCONTRO ESTADUAL DA ANGRAD, no segundo semestre de 
2017, na Capital Mineira. 

 Realizar o I Encontro de Professores de Projetos (Empreendedorismo, Estágio e TC) de 
cursos de Administração, no segundo semestre.  

 Definir temáticas dos Eventos, em conjunto com entidades envolvidas, CFA e ANGRAD. 

 Pesquisar e indicar nomes de profissionais para composição dos Encontros. 

 Dar ampla divulgação, criar documentos publicitários, informativos e outros recursos visuais 
para os eventos.  

 Utilizar cadastro das IES de Minas Gerais para divulgação dos eventos, além do site, 
release e outros meios de comunicação do CRA-MG, CFA e Angrad. 

 Solicitar reserva de auditório ou espaço da Seccional, lanche, recursos de informática e 
transmissão via web do Encontro aos registrados no CRA-MG.  

OUTRAS AÇÕES 

 Viabilizar a transmissão dos eventos nas Seccionais com o apoio do Representante 
Regional 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Encontros realizados com aceitação por parte dos participantes e das entidades parceiras.  
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 

 Representantes das Seccionais. 
 

RESULTADOS: 

 O Encontro de Coordenadores realizado em 2016 obteve 88% de aprovação. 
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 Aumentar a participação dos Coordenadores e docentes das IES de Minas Gerais, 
principalmente de Instituições do Interior.  

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
Divulgação/Material de Divulgação: R$ 1200,00 - valor 
repassado pela Assessora Silvia Pessoa (inclui Banners e e-
mail marketing). 

 
Lanche – valor repassado pela Assessora Silvia Pessoa. 

 
Passagem Área – valor repassado pela Assessora Silvia 
Pessoa. 

 
Valor de Hora Extra/Administrador, considerando que os 
últimos eventos ocorreram aos sábados – R$ 163,64. A 
Gerente de Marketing Silvia Pessoa solicita que o valor da 
hora extra do Suporte seja direcionado a área de Formação 
Profissional – * R$ (236,36) 
 
Hospedagem Palestrante, no valor do ultimo Encontro de 
Coordenadores – R$ 367,95 – O valor da hospedagem foi 
calculado a partir RN 03 de 10 de abril de 2017. 
 
Diária (Colaborador de Nível Superior) – Valor para o 
palestrante inclui 02 diárias.  
 
Almoço da Equipe de Trabalho – valor solicitado pela 
Assessora Silvia Pessoa. 

XII Encontro de 
Coordenadores 

Custos do Evento Valor 
Divulgação - (e-mail - 

mkt e banner) 

R$ 1.200,00 

Lanche R$ 1.200,00 

Coomotaxi R$ 100,00 

Hora Extra R$ 400,00 

Passagens Aéreas 
Palestrantes 

R$ 1.000,00 

Diária (Colaborador de 
Nível Superior - 
PALESTRANTE) 

 
R$ 930,00 

Almoço – Equipe de 
Trabalho 

R$ 90,00 

PARCIAL R$ 4.920,00 

Encontro de Coordenadores 
de Estágio, 

Empreendedorismo e Projetos 

Custos do Evento Valor 

Lanche R$ 400,00 

Coomotaxi – Convênio R$ 100,00 

Hora Extra *R$ 400,00 

PARCIAL 2 R$ 900,00 

TOTAL  R$ 5.820,00 

 
 

Revisão dos Custos – Pós temática desenvolvida para o Evento 

 
Hospedagem: valor com base no ultimo encontro de Coordenadores 
(Hotel Quality _ Afonso Pena. 
 
Divulgação (e-mail mkt e banner): contrato do CRA-MG com 
agência de marketing finalizado, aguardando renovação contratual 
(ou licitação). 
 
Coomotaxi: para traslado dos palestrantes: aeroporto – hotel – 
Auditório – hotel – aeroporto. (traslado encaminhado a empresa 
conveniada para calculo dos valores). 

 
 

XII Encontro de Coordenadores 

Custos do Evento Valor 

Divulgação - (e-mail - mkt e 
banner) 

R$ 1.200,00 

Lanche/Coquetel R$ 1.200,00 

Coomotaxi R$ 600,00 

Hora Extra R$ 400,00 

Passagens Aéreas 
Palestrantes 

R$ 390,18 
(menor valor) 

Hospedagem R$ 172,00 

Almoço – Equipe de 
Trabalho 

R$ 90,00 

PARCIAL R$ 4.060,18 

 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            



7 

 

 

OBSERVAÇÕES:  
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PROGRAMA I: 

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 

PROJETO: 

 Programa de Imigração para o Canadá III 
 

A província do Québec é responsável pela seleção de imigrantes que desejam 
estabelecer em seu território para trabalhar, estudar ou fazer negócios, por 
meio do Programa de Imigração.  
 
O Programa visa estimular profissionais brasileiros a se imigrarem com 
oportunidades profissionais, acadêmicas e qualidade de vida. 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Após acordo firmado com o Canadá, a província de Quebec é responsável pela seleção dos 
imigrantes que desejam se estabelecer em seu território para trabalhar, estudar ou fazer 
negócios; 

 Área de atuação valorizada na província de Quebec no Canadá. 

 Estimular a internacionalização das atividades profissionais do Administrador. 

 Incentivar o intercâmbio dos profissionais e estudantes de Administração para a província 
de Quebec, com foco na Empregabilidade, do Administrador. 

 A missão de prospecção e de atração no Brasil em novembro de 2016, realizada pela 
Délégation générale du Québec à Mexico / Delegação geral do Quebec no México 
acolheram mais de 450 profissionais das áreas de tecnologias da informação (TI), 
engenharia e administração. 
 

OBJETIVO(S): 

 Divulgar possibilidade de contratação de Administradores para posições de trabalho 
estratégicas no Canadá. 

 Contribuir para a alocação profissional no mercado de trabalho Global. 

 Estimular e apoiar o intercâmbio de experiências dessa área, entre os registrados no CRAs 
e estudantes dos cursos de Administração. 

 

META(S): 

 Atingir 80% de candidatos inscritos na palestra presencial e divulgar o Programa nos cursos 
de Administração. 

 Realizar palestra contendo informações destinadas ao Administrador e estudante, no mês 
de março de 2017. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Escopo do Projeto Desenvolvido. 

 
 

Responsável: 
 
 
 

Formação 

Profissional 
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 Contato com o Escritório realizado. 

 Definir o tema da palestra com o Representante Délégation générale du Québec à Mexico / 
Delegação geral do Quebec no México, qual poderá ser: (Québec e os andamentos a 
serem dados para imigrar; Os setores em demanda no Québec e as tramitações para 
estudar no Québec). 

 Estudar a possibilidade de criar folder para divulgação nos eventos do Regional (palestras 
institucionais, FMA e CMA), contendo depoimento de participantes e criar um canal de 
comunicação entre o CRA e a Província.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Realização de três palestras 
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 

 Délégation générale du Québec à Mexico / Delegação geral do Quebec no México 
 

RESULTADOS: 

 Promover o interesse da categoria profissional pela internacionalização do trabalho. 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Palestra Imigração ao Québec 

Custo Valor 

Coomotaxi R$ 47,30 

Hora Extra R$ 100,00 

Total R$ 147,30 

 
 

 Coomotaxi – R$ 47,30 - Realizado 

 Hora Extra/ Administrador = R$ 92,07 

 

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

PROD JAN  FEV MAR ABR  MAI  JUN JUL  AGO    SET OUT NOV DEZ 

Palestra             
 
 
 

OBSERVAÇÕES:  

Nos últimos anos este projeto foi conduzido sobre demanda existente. 
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PROGRAMA I: 

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 
PROJETO: 

 

 
3. Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores 

de Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas (MPEs): 
Programa do CFA. 

O Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de 
Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas (MPEs) é um projeto 
com consecução a médio longo prazo. A estimativa lançada pelo CFA 
é de que ao final de cinco anos todos os CRAs sejam contemplados. 

O Projeto evidencia a participação de Administradores no nicho de 
mercado das MPEs e com possibilidades de se posicionar em um dos 
ambientes mais competitivos e importantes da economia nacional. 
 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 O Projeto faz parte das ações do Acordo de Cooperação Técnica nº 007/2014, firmado 
entre o CFA e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
(SMPE-PR), sob a gestão da Câmara de Formação Profissional do CFA. 

 Os Administradores registrados nos estados de AL, MA, PA, PI e RJ foram os primeiros a 
serem sorteados em 2015 para preenchimento das vagas referentes à capacitação que 
ocorreu em 2016. 

 Em 2017, o Programa atenderá os CRAs do DF, GO, MS, MT e SE, os quais 
foram selecionados mediante sorteio realizado durante a reunião Plenária do CFA em 21 de 
maio de 2016. 

 O Brasil segundo dados do SEBRAE possui entre 90 a 95% das empresas incluídas como 
de micro ou de pequeno porte. É importante a capacitação dos Administradores do Sistema 
CFA/CRAs. 
 

OBJETIVO(S): 

 Capacitar Administradores Mineiros, mediante cumprimento dos Editais lançados pelo CFA, 
para torná-los Multiplicadores de Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 
 

META(S): 

 Ser contemplado no sorteio de 2017, para aplicação do Programa em 2018. 

 Reduzir a inadimplência e insatisfação. 

 Aumentar a empregabilidade do Administrador. 

 

 
 
 
 

Responsável: 
 
 
 
 

Formação 

Profissional 
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AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Aguardar publicação do Edital pelo CFA, para candidatura no sorteio. 

 Candidatar-se ao Sorteio.  

 Divulgar amplamente o Programa e quantidade de vagas nos meios de Comunicação do 
Regional, sendo o CRA contemplado. 

 Acompanhar inscrição dos Administradores, assim como o sorteio.. 

 Informar, tirar dúvidas e responder a questionamentos. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Programa de MPEs 2017 em desenvolvimento nos estados selecionados. 
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 

 Formação Profissional do CFA 
 

RESULTADOS: 

 Estimular que 100% dos Administradores inscritos concluam o programa de capacitação.  
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

MPe – não previsto 
 se o CRA for contemplado. 

 
Custo ZERO 

 

 
 

 Aguardar lançamento do Edital pelo Conselho 
Federal de Administração - CFA  

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

PROD JAN   FEV MAR ABR  MAI  JUN JUL  AGO    SET OUT NOV DEZ 

Aguardar             

 
 
 

OBSERVAÇÕES:  

Vinculação ao sorteio – CFA 
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PLANO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CRA-MG 2017 

 

 

 

PROGRAMA II: 

LEITURAS E OPINIÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

Objetivo: Estimular as opiniões, pesquisas, leituras como apoio a 

ciência e a prática da Administração e a produção de conhecimento em 

áreas de interesses específicos.  
 

PROJETO I: 

 

Grupos de Estudos Temáticos - GETs 

Colaborar nos estudos de apoio à ciência e prática da Administração. 
 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 

 Os primeiros Grupos de Estudos Temáticos – GETs foram estruturados no ano de 2009, 
com fulcro na Resolução Normativa nº 067/2009. A partir da iniciativa a normativa sofreu 
três alterações, com vistas ao aperfeiçoamento e melhoria das condições de trabalho aos 
integrantes voluntários.  

 Os grupos são compostos por estudiosos e profissionais com interesses comuns em discutir 
e pesquisar temas pertinentes e específicos ao exercício da profissão de Administrador e 
Tecnólogos na área de Gestão; 

 Fomentam e organizam a reflexão e a difusão de conhecimentos nos campos da ciência da 
Administração; 

 Evidenciam os princípios e pressupostos que orientam a profissão e ciência da 
Administração; 

 Recomendam intercâmbio técnico, científico e social, para fins de troca de ideias e 
experiências, com instituições nacionais e internacionais, de ensino e pesquisa, 
organizações públicas e privadas e outras entidades que se ocupam de temas que 
dialoguem com os eixos temáticos específicos dos grupos; 

 Atuam em consonância com os planos estratégicos, táticos e operacionais do CRA-MG, 
alinhando suas ações às prioridades definidas no âmbito da Diretoria Executiva. 

 

OBJETIVO(S): 

 Discutir contextos, leis e cenários ao qual o Administrador está inserido, buscando 
melhorias das condições de trabalho, ampliando as possibilidades, construindo 
relacionamentos e trocando experiências.     

 Contribuir para o Desenvolvimento Profissional do Administrador e do Tecnólogo.  

 

 

Responsável: 

 

 

Formação 

Profissional 
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 Reconduzir se possível os GETs de 2016: Administração Judicial e Perícia, Auditoria, 
Consultoria, Desenvolvimento Profissional, Finanças e Controladoria, Gestão de Projetos, 
Gestão Pública, Governança Corporativa e Compliance. 

 Estudar a possibilidade de abertura de novos Grupos, como:  

1. Comércio Exterior; 

2. Gestão de Micro e Pequena Empresa; 

3. Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional;  

4. Gestão Estratégica de Marketing e Comunicação;  

5. Gestão da Produção e Materiais;  

6. Inovação Tecnológica e da Informação; 

7. Logística Empresarial;  

8. Responsabilidade Social e Sustentabilidade; 

9. Empreendedorismo 

10. Jovem Administrador. 

11. Mulher Administradora. 

 

META(S): 

 

 Realizar cursos, palestras e workshops por meio dos estudos dos Grupos de Estudos 
Temáticos. 

 Aumentar em 20% a as produções dos Grupos no que se refere a eventos realizados. 

 Ampliar em 10% o público de palestras planejadas pelo GET. 
 

 Transmitir 50% das palestras no canal do CRA-MG no YOUTUBE.  
 

 Publicar 01 artigo produzido por GET. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER:  

 Estudar e propor alterações do Regulamento do GET vigente, objetivando atender ao 
Regimento Interno e as proposições da Diretoria e Plenário do Regional. 
 

 Reunir os Coordenadores dos GETs de 2016 com o Vice-Presidente de Formação 
Profissional, para ouvir as propostas dos interessados em consonância à linha de trabalho 
da Diretoria Executiva do CRA-MG. 

 Reunir os interessados inscritos na composição dos Grupos (em formato de encontro) para 
tratar os assuntos de interesse como: Regulamento dos GETs, programa de trabalho, 
funcionamento, agendamento de reuniões, histórico de feitos dos Grupos de 2016. 

 Desenvolver um documento contendo as boas práticas de gestão e convivência dos 
integrantes dos Grupos, envolvendo, informações sobre o funcionamento do CRA-MG e do 
condomínio, horário das reuniões, formato dos projetos, solicitações, andamento das 
atividades, relatórios de trabalhos dos grupos e, outras informações que padronizem a 
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convivência dos mesmos a fim de mensurar as ações e organizações aos estudos e 
trabalhos. 

 Definir os Grupos que serão reconduzidos e a data da Reunião com integrantes do GET de 
2016. 

 Enviar convite aos integrantes do GETs – 2016 para a integração dos Grupos em 2017. 

 Mensurar dados da Pesquisa sobre novos Temas para Estudos em 2017 – Data a definir. 

 Propor a Diretoria a recondução dos Grupos e, se for o caso submeter a homologação do 
Plenário. 

  Editar a Resolução Normativa referente à recondução dos GETs de 2016 e dos novos 
(caso haja disponibilidade), por determinação Colegiada. 

 Estruturar novos GETs mediante aprovação da Diretoria e homologação do Plenário e; 
editar normativas contemplando Coordenador e Integrantes.  

OUTRAS AÇÕES: 

 Dar ampla publicidade as ações realizadas pelos Grupos, pós-avaliação do Vice presidente 

de Formação Profissional e/ou da Diretoria/Plenário. 

 Realizar eleição do Coordenador, preferencialmente um Administrador ou Tecnólogo e 

indicação de integrantes para aprovação da Diretoria Executiva e homologação do Plenário 

do CRA-MG.  

 Estruturar agenda das reuniões do ano e, mantê-la atualizada para apresentação ao Vice 

Presidente e publicação no site do CRA. 

 Apresentar Atas das reuniões realizadas. 

 Instituir planejamento, em formato de plano de ação para o ano de 2017. 

 Promover, se possível, Palestra na área temática e/ou desenvolver cursos e/ou workshops. 

 Escrever artigos para publicação nos meios de Comunicação do Regional. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Inicio do Programa: 2009.  

 Publicação dos Manuais de Auditoria e Perícia pelo CFA: 2013. 

 Realização:  

 Curso de Formação Inicial de Consultores – FOCON: 2014  

 Curso de Introdução à Perícia Judicial: 2015  

 Fórum de Gestão Pública do CRA-MG: 2016  

 Encontros de Finanças e Controladoria.  

 Palestras e Workshops.  

 Cases. 

 Publicação de Artigos. 

 Outros 
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EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 
 

RESULTADOS: 

 Os grupos de estudos devem apresentar atas de todas as reuniões realizadas no CRA-MG. 

 A cada semestre o Coordenador deve apresentar a Diretoria Executiva do CRA-MG  
relatório, contendo as ações do Grupo. 

 Ao final do período vigente o Coordenador deve avaliar a participação dos integrantes e 
informar quais deverão receber o Certificado. 

 
 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Custos – Grupos de Estudos Temáticos 2016 

Custos Valor 

Lanche das Reuniões dos 

Grupos. 
1.289,75 

Lanche com eventos 

produzidos pelos Grupos 
2.087,48 

Coquetéis –  2 eventos 

produzidos pelos Grupos. 
2.262,35 

Hora Extra R$ 1.841,47 

Impressões de Certificados R$ 138,20 

Total 7.619,25 
 

Informações com base no ano de 2016: 

 82 reuniões de GETs; - 36% 

 30 reuniões – 36% (reduções solicitadas) 

 16 Palestras realizadas; 

 7 palestras (reduções solicitadas) 

 03 Mesas Redondas; 

 1 mesa redonda (reduções solicitadas) 

 07 Encontros; 

 2 Encontros (reduções solicitadas) 

 01 Fórum; 

 01 (redução solicitada) 

 04 artigos publicados; 

 Aguardar produção dos GETs 

 01 cartilha editada e impressa; 

 Aguardar demanda 

 06 entrevistas concedidas; 

 Aguardar demanda 

 

Dos eventos produzidos em conjunto aos GETs, 02 deles 

foram oferecidos coquetéis aos participantes. Projeta-se 

apenas um evento com coquetel no ano de 2017. 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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OBSERVAÇÕES: 

 

 O CRA-MG não pode assegurar a implementação de todas as sugestões apresentadas, 

somente daquelas aprovadas pela Diretoria e homologadas pelo Plenário. Há limitações 

de diferentes ordens. 

 Todos os estudos cases e documentos elaborados pelos Grupos serão disponibilizados a 

área de Formação Profissional, para acesso e transparência/divulgação a todos os 

registrados do Sistema CFA/CRAs; 
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PLANO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CRA-MG 2017 

 

 

 

PROGRAMA II: 

LEITURAS E OPINIÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

Objetivo: Estimular as opiniões, pesquisas, leituras como apoio a 

ciência e a prática da Administração e a produção de conhecimento em 

áreas de interesses específicos.  
 

PROJETO II: 

 

Curso de Negociação e Mediação Empresarial do CRA-MG  

 

Colaborar nos estudos de apoio à ciência e prática da 
Administração. 

Multiplicar os cursos de formação de Administradores, em parceria 
com CACB/CBMAE, nas cidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e nas cidades onde o CRA-MG possui Seccional e que 
tenha a demanda mínima para viabilizar a sua realização. 

 

JUSTIFICATIVA(S): 

 

 O Administrador regido por sua Lei 4.769 está apto realizar Arbitragens, conforme seu artigo 
segundo, Art 2º: 

A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão liberal ou não, 
mediante: pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, 
chefia intermediária, direção superior; 

 A Lei 9.307/96, em vigor, dispõe sobre a Arbitragem referente a Litígios Patrimoniais 
Disponíveis. 

 A mediação e a arbitragem é uma alternativa Extrajudicial de pacificação de conflitos, 
envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, fundada no consenso, realizada através da 
atuação de um terceiro neutro - estranho ao conflito de confiança e escolha das partes 
em divergência. 

 As controvérsias originadas ou em conexão, poderão ser resolvidas por meio da 
Arbitragem, de forma definitiva, nos termos do que dispõe o regulamento de Arbitragem 
da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial – CBMAE. 

 

OBJETIVO(S): 

 Proporcionar curso de Negociação e Mediação Empresarial, inicialmente, para 
contemplar: os Representantes das Seccionais do CRA-MG e a um Administrador por 

 

 

Responsável: 

 

 

 

 

 

Formação 

Profissional 
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indicação, para fazer dupla na realização do Estágio; Colaboradores do Regional que 
compuseram a Comissão de Conciliação de Débitos do CRA no de 2016 e, 
Administradores adimplentes, residentes em Minas Gerais, que fizeram o curso de 
Mediação e Arbitragem no ano de 2008 e, na sequência 2009. 

 Tornar os participantes do curso em multiplicadores para o Regional, de forma que 
realizem o estágio, em prol de trabalho para o Regional, junto aos inadimplentes. 

 Firmar parceria com a CBMAE ou CFA para realização do curso no Estado de Minas 
Gerais. 

 Firmar parceria com a CACB-CBMAE ou Federaminas-MG ou Associação, para realização 
do estágio previsto no curso. 
 

META(S): 

 

 Limitar em mínimo de 25 e máximo de 30, o número de profissionais a serem inscritos no 

curso. 

 01 curso, inicialmente, em Belo Horizonte. 

 Capacitar o mínimo de 80% dos participantes inscritos, tornando-os Multiplicadores do 

ensinamento. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 

 Estabelecer contatos com a CACB-CBMAE para viabilização deste Projeto. 

 Estabelecer limites e normas para participação no Curso. 

 Desenvolver Edital de participação, conforme critérios estabelecidos pela Entidade Parceira. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Participação da Adm. Zélia Ponciano de Carvalho, Gerente de Formação Profissional, no 
Workshop: “Como montar uma Câmara de Mediação e Arbitragem. 
 

 Reunião realizada no dia 30.01.2017, com Adm. Eduardo da Silva Vieira, Coordenador 
Nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial – CBMAE, 
Conselheiro e Diretor de Administração e Finanças do CRA-DF no CRA-MG, para tratar de 
parceria, na realização de palestras e curso de capacitação em Mediação e Arbitragem, 
além de multiplicação dos ensinamentos no âmbito do Regional. Convidar o CRA-MG para 
participar, em parceria com a CBMAE / Federaminas, atuando no Conselho Consultivo da 
Câmara.  

 

 Contato com o Adm. Eduardo Vieira realizado pelo Vice Presidente de Marketing Adm. 
Gilmar Camargo, para ajustes de realização inicialmente de um curso em BH, para 
capacitar Multiplicadores (Grupo: de 30 profissionais com domínio didático).  

 
CURSO: CBMAE: (MóduloTeórico - 60 horas, à distância);  (Módulo Prático 20 horas 
Presencial) -(Estágio supervisionado 40 horas); Certificação 
 
APOSTILA: Gratuito 
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EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 

 Equipe da CBMAE. 

 

RESULTADOS: 

 Cada participante deverá utilizar as técnicas de mediação no equacionamento das 

demandas de inadimplências de profissionais, junto no CRA-MG 

 Cada participante deverá realizar o estágio exigido em dupla, sendo assistido e avaliado 

pelo Colega.   

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Custos do Curso (02) 

Custos dos Eventos Valor 

Lanche para as aulas presenciais – 
Total de 05 lanches 

 
R$ 1.109,00 

Diárias de Palestrante R$ 1.395,00 

Passagens Aéreas R$ 496,00 

PARCIAL R$ 3.000,00 

Hospedagem e Alimentação – 
Representantes Regionais 

R$ 5.000,00 

Passagem Rodoviária – 
Representantes Regionais 

R$ 5.000,00 

Passagem Aérea R$ 1.000,00 

PARCIAL 2 R$ 11.000,00 

TOTAL R$ 14.000,00 

 

 

 

 

 

 A divulgação será somente eletrônica. 
Custos de divulgação serão 
direcionados na área de marketing. 
 

 Média do Valor dos lanches nos 
Eventos da Formação Profissional em 
2016, não incluídos valor dos eventos 
onde foram servidos coquetéis =  
R$ 221,80 
 

 Passagem Aérea – Orçamento 
realizado em Abril/2017 
 

 Hospedagem e Alimentação – 
Passagem Rodoviária e Passagem 
Aérea – Palestrante e 
Representantes/Administrador da 
Seccional 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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METODOLOGIA E EXECUÇÃO DO CURSO: 

 

Curso de Negociação e Mediação Empresarial do CRA-MG 

Parceria: 

 

Realização:  

 Até dezembro de 2017 (Modalidade a Distância; Modalidade Presencial e Estágio 
 
Carga Horária:  

 Duração 80 horas + estágio 

 
Metodologia:  

 O Curso terá 60 horas na metodologia EAD, de forma sistematizada em local e horário de 
sua conveniência. O aluno será acompanhado por uma Central de Tutoria, forma por 
profissionais habilitados, que ficam encarregados de enviar e corrigir atividades, organizar e 
coordenar eventos, e dirimir eventuais dúvidas acerca do conteúdo. O curso terá 20 horas 
presenciais. 

 

Conteúdo:  

Introdução   

 Panorama histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos. Legislação brasileira. 
Resolução CNJ 125/2010. Novo Código de Processo Civil, Lei de Mediação. Formas de 
resolução de disputas. 
 

Negociação  

 Conceito de negociação, o processo de negociação, fases de negociação, o segredo da 
negociação, o negociador profissional, estratégias vencedoras em negociações, estratégias 
e táticas negociais, o negociador e seus atributos, ética em negociações, os erros mais 
comuns no processo decisório e diretrizes e dicas para uma negociação de sucesso. 
 

Mediação Empresarial   

 Introdução à mediação empresarial, outros conceitos importantes, os procedimentos da 
mediação, as técnicas empregadas na mediação, a comunicação, a ética na mediação e o 
acordo na mediação. 
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA III: 

Reconhecimento Profissional – O CFA e o CRA reconhecem 
anualmente, trabalhos, estudos Acadêmicos e Profissionais, 
personalidades, empresas e instituições públicas e privadas que 
tenham contribuído expressivamente para o desenvolvimento da 
ciência da Administração no Brasil. 

 
PROJETO I: 

       Prêmio Belmiro Siqueira de Administração. 

 
O PRÊMIO “BELMIRO SIQUEIRA” DE ADMINISTRAÇÃO foi 
instituído pela Resolução Normativa (RN) CFA nº 79, de 26 de 
agosto de 1988, em homenagem ao Patrono dos Administradores 
e a RN CFA Nº 363, de 18 de dezembro de 2008, aprovou o 
Regulamento da premiação, em vigor. 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Divulgar e promover a valorização dos estudos realizados por Administradores e 
estudantes dos cursos de bacharelado em Administração que contribuam para o 
desenvolvimento da profissão e da ciência da Administração no Brasil. 

 Modalidades contempladas no ano de 2016: ARTIGO ACADÊMICO, ARTIGO 
PROFISSIONAL e PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. 

 A Resolução Normativa nº 363 institui aprovar o Regulamento do Prêmio “Belmiro 
Siqueira” de Administração sendo que, artigo 3º, : 

 § 1º A modalidade ARTIGO ACADÊMICO ocorrerá anualmente.  

 § 2º As modalidades PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU e ARTIGO 
PROFISSIONAL, serão realizadas em anos pares.  

 § 3º A modalidade LIVRO e EMPRESA CIDADÃ serão realizadas em anos ímpares.  

 

OBJETIVO(S): 

 Estimular a publicação de temas do EDITAL DO CONCURSO PARA CONCESSÃO 
DO PRÊMIO “BELMIRO SIQUEIRA” DE ADMINISTRAÇÃO CFA/CFP Nº 01/2017, no 
Estado de Minas Gerais. 

 Atrair o maior número de participantes para as modalidades definidas no Edital, por 
meio de parcerias junto as IES e Editoras. 

 Contribuir para o Desenvolvimento Profissional do Administrador e do estudante de 
Administração. 

 

 
 

 

Responsável 
 
 
 

Formação 

Profissional 
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META(S): 

 Manter o nível das indicações ao CFA, como nos anos anteriores.  
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 

 Aguardar publicação do Edital e material para estudo para divulgação.  

 Nomear Comissão julgadora e contato com os indicados. 

 Desenvolver Roteiro Cronológico do Prêmio.  

 Enviar comunicado aos integrantes do Comitê juntamente – Composição do Comitê, 
Edital da Premiação e Roteiro Cronológico. 

 Marcar primeira reunião do Comitê para definição de recebimento dos trabalhos.  

 Divulgar o Edital junto às IES/alunos/editoras, Representantes, no site e informativos 
do CRA-MG. 

 Retirar as dúvidas apresentadas sobre a premiação, sob orientação do 
comitê/Comissão. 

 Receber os trabalhos inscritos na Sede do CRA e nas Representações Regionais e 
encaminhar ao Presidente do Comitê/Comissão de Julgamento, obedecendo ao sigilo 
na identificação dos autores. 

 Proceder avaliação dos trabalhos, com registro em Atas. 

 Realizar a classificação dos trabalhos. 

 Encaminhar o resultado da classificação dos trabalhos para homologação e Plenário 
do Regional e posteriormente ao CFA para julgamento em segunda instância. 

 Aguardar a reunião de classificação final dos trabalhos vencedores, pelo CFA e, dar 
ampla divulgação no Regional. 

 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Escopo da Premiação em Desenvolvimento. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Nos últimos 6 anos o Conselho Regional de Administração teve sempre um vencedor, 
em alguma das categorias. 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

  Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 
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RESULTADOS: 

  A premiação gera resultados em dinheiro aos 3 (três) primeiros colocados em cada 
modalidade. 

 
 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Custos do Evento Valor 

Impressões  – Artigo 
Acadêmico  

 
(20 laudas x 6 
exemplares) 

 
120 impressões  

 

 
 
 

R$ 216,00 

Impressões – Empresa 
Cidadã 

 
Memorial Descritivo ou 

Balanço Social  
 

Justificativa da Indicação;  
 

Material Gráfico alusivo à 
empresa 

 

 
 
 

R$ 293,40 

Correios R$ 300,00 

Total R$ * 809,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor da Impressão colorida, na gráfica Copiadora 
Afonso Pena (conveniada do CRA-MG) = R$ 1,80 

 
Média do número de impressões dos últimos 

memoriais descritivos = 163 impressões 
 
 
 
 

 

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 2017 

 

 
 
 

PROGRAMA III: 

Reconhecimento Profissional 
 

 
PROJETO II: 

“Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública.” 
 
O Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública foi criado em 2010 
e desde então premia, anualmente, gestores públicos que tenham 
realizado benefícios substanciais para a sociedade por meio de 
uma gestão moderna e eficiente. Também premia trabalhos 
acadêmicos que versam sobre as obras e teorias de Alberto 
Guerreiro Ramos 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Incentivar o desenvolvimento de trabalhos no campo da gestão pública e social, e 
divulgá-los amplamente; 

 Contribuir para a formulação de uma Teoria Brasileira de Administração a partir da 
conexão dos estudos iniciados por Alberto Guerreiro Ramos, e seus reflexos, com a 
realidade brasileira, por meio de apresentação de artigos de autoria de pesquisadores 
detentores de títulos de mestre ou de doutor. 

 

OBJETIVO(S): 

 Estimular a publicação de títulos do EDITAL DO CONCURSO PARA CONCESSÃO 
DO PRÊMIO “GUERREIRO RAMOS” DE GESTÃO PÚBLICA - VERSÃO/2016, no 
Estado de Minas Gerais. 

 Atrair o maior número de participantes para as modalidades definidas no Edital, por 
meio de parcerias junto aos Órgãos Públicos, as IES e Editoras. 

 Premiar profissionais de Administração nas áreas públicas em trabalhos que versam 
sobre este campo e ao tema proposto. 

 Reconhecer profissionais Gestores Públicos, indicados pelo CRA – MG ou por meio de 
Conselheiros Federais que adotam práticas de Responsabilidade, e obediência aos 
princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal); inovação; 
benefícios efetivos a sociedade e, aplicabilidade. 

 Divulgar e valorizar os estudos e ações de gestores públicos, bem como, de 
estudantes e professores que pesquisam e estudam a obra de Alberto Guerreiro 

 

 Responsável: 
 

Formação 

Profissional 
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Ramos. E ainda, resgatar e valorizar o saber construído no pensamento crítico em 
conexão com a realidade social. 

 

META(S): 

 Classificar um vencedor em cada uma das duas modalidades do concurso. 

 Manter o nível de indicações ao CFA, como nos anos anteriores. 

 Indicar ao menos 03 (três) Gestores à modalidade Gestor Público. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Desenvolver Roteiro Cronológico do Prêmio e apresentar a Diretoria/Plenário. 

 Divulgar o Edital junto às IES/alunos/editoras, Representantes do CRA-MG no interior 
do Estado, no site e informativos do CRA-MG e Órgãos Públicos. 

 Retirar as dúvidas apresentadas sobre a premiação com base no Edital. 

 Receber os trabalhos inscritos na Sede do CRA e nas Representações Regionais e 
encaminhar a Diretoria/ Plenário para conhecimento. 

 Indicar gestores públicos preferencialmente Administradores que exerçam cargos em 
órgãos e entidades públicas dos três poderes, nas esferas federal, estadual ou 
municipal e que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

 Aguardar indicação do Plenário na modalidade Gestor Público. 

 Fazer contato com o Gestor Público para verificar possibilidade de aceitação de 
indicação. 

 Preparar o material referente à indicação do Gestor Público. 

 Proceder com registro dos trabalhos e da Indicação do Gestor Público em Atas de 
reunião Plenária para devido encaminhamento ao CFA. 

 Encaminhar os trabalhos e a indicação de Minas Gerais na modalidade “Gestor 
Público” ao Comitê de Julgamento do CFA. 

 Aguardar a reunião de classificação final dos trabalhos vencedores, pelo CFA e, dar 
ampla divulgação no Regional. 

 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Escopo da Premiação em Desenvolvimento 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 O Estado de Minas Gerais foi vencedor da premiação na modalidade “Gestor Público” 
em 2011/2012/2014 e na modalidade artigo no ano de 2016. 

 

Ano Indicação Modalidade/Nome 

 

2016 

 

CRA-MG  

Bacharel em Administração Josiel Lopes Valadares – Modalidade: 
“Pesquisador Guerreiro Ramos” - Artigo: Revisitando “A redução 



  

6 

 

sociológica” e “A nova ciência das Organizações para uma crítica do 
Empreendedorismo na Gestão Pública”. 

2014 CRA-MG Adm. José Heitor Guimarães de Carvalho – Ex-Prefeito do Município de 
Nazareno-MG – Modalidade: Gestor Público 

2012 CRA-MG Adm. Márcio Araújo de Lacerda – Ex-Prefeito da Cidade de Belo 
Horizonte - Modalidade: Gestor Público 

2011  

CRA-MG 

Renata Maria Paes de Vilhena - Cargo: Secretária de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais -– Modalidade: Gestor Público 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Administrativo e Financeiro. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 
 

RESULTADOS: 

  A premiação gera resultados em dinheiro para a modalidade Pesquisador Guerreiro 
Ramos. 

 A premiação reconhece nacionalmente um Gestor Público que concorre com outros 26 
de todos os estados do Brasil. 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Custos  Valor 

Impressões  – 
Memorial Descrito  

 

 
R$ 1.306,80 

Impressões – 
Artigos 

Profissionais 

 
R$ 345,60 

Correios R$ 300,00 

Total R$ 1.952,40 

 
 
Valor da Impressão colorida, na gráfica Copiadora Afonso 

Pena (conveniada do CRA-MG) = R$ 1,80. 
 

Média do número de paginas dos últimos memoriais 
descritivos/Gestor Público = 121 páginas 

 
Média do número de páginas dos últimos artigos 

impressos = 32 páginas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 2017 

 

 
 
 

PROGRAMA III: 

Reconhecimento Profissional 
 

PROJETO III: 

“Prêmio Honra ao Mérito em Administração.” 

 

Suspenso nos últimos dois anos pelo CFA: Aguardar 
posicionamento do CFA 
 
 

 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Homenagear pessoas que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento 
técnico-científico e social da Ciência da Administração, na defesa da profissão do 
Administrador e dos demais Profissionais registrados no Sistema CFA/CRAs ou realizado 
relevantes serviços e trabalhos no campo da Administração, na forma estabelecida neste 
Regulamento.  

 

OBJETIVO(S): 

 Premiar profissionais de Administração em 04 modalidades: Contribuição Profissional; 
Contribuição Honorífica; Contribuição Benemérita; Mérito Nacional em Administração. 

 Estimular a indicação de profissionais para as 04 modalidades, para facilitar a seleção do 
Plenário.   

 Reconhecer Administradores que tenham se destacado em suas atividades profissionais 
e sociais. 

 

META(S): 

 

 Classificar um vencedor em cada uma das duas modalidades do concurso. 

 Manter o nível de indicações ao CFA, como nos anos anteriores. 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 

 Aguardar publicação do Edital e material para estudo e divulgação.  

 Nomear Comissão Especial de Honraria - CEH/CRA julgadora e fazer contatos com os 
indicados. 

 Desenvolver Roteiro Cronológico do Prêmio. 

 

 
Responsável: 

 
 
 
 

Formação 
Profissional 
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 Enviar comunicado aos integrantes do Comitê juntamente – Composição do Comitê, 
Edital da Premiação e Roteiro Cronológico. 

 Marcar primeira reunião da CEH/CRA para definição de recebimento das indicações. 

 Divulgar o Edital junto para os Conselheiros, Representantes, no site e informativos do 
CRA-MG. 

 Retirar as dúvidas apresentadas sobre a premiação, sob orientação do CEH/CRA.   

 Proceder à avaliação das indicações, com registro em Atas. 

 Realizar a classificação dos trabalhos. 

 Encaminhar o resultado da classificação dos trabalhos para homologação e Plenário do 
Regional e posteriormente ao CFA para julgamento em segunda instância. 

 Aguardar a reunião de classificação final dos trabalhos vencedores, pelo CFA e, dar 
ampla divulgação no Regional. 

 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Escopo da Premiação em Desenvolvimento 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Nos últimos anos o Conselho Regional de Administração teve sempre um vencedor, em 
uma das categorias. 
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Administrativo e Financeiro. 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Orientação e Fiscalização. 

 Relações Institucionais.  

 Assessoria de TI. 
 

RESULTADOS: 

  Medalhas de Honra ao Mérito  
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

* os custos foram previstos na premiação final (Prêmio Destaque em 
Administração), onde é realizada a entrega de todos os prêmios do 
Sistema CFA/CRA recebidos por Minas Gerais. 

 

 
 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2016 

 

 
 
 

PROGRAMA III: 

Reconhecimento Profissional 
 

PROJETO IV: 

“Prêmio Destaque em Administração.” 
 
O Destaque em Administração foi instituído pelo CRA-MG no ano 
de 2009 pela Resolução Normativa CRA/MG Nº 061/2009. 
 
Em 12 de agosto de 2013 a Resolução Normativa CRA-MG nº 010, 
manteve o Prêmio Destaque em Administração e atualizou o 
Regulamento da premiação. 

 

JUSTIFICATIVA(S): 

 Premiar Administradores e Pessoas Jurídicas que tenham prestado relevante 
contribuição para o desenvolvimento das organizações e da sociedade no Estado de 
Minas Gerais.  

 Em 2016 houve estudos do Regulamento do Prêmio “Destaque em Administração”, por 
parte da Equipe de Formação Profissional e, da Comissão do Prêmio instituída em 2016, 
incluindo novas modalidades, ainda, pendente de aprovação. 

 

OBJETIVO(S): 

 Premiar profissionais de Administração e Empresas de Destaque. 
 

META(S): 

 Contribuir para o Desenvolvimento de uma sociedade mais justa e responsável. 

 Reconhecer Administradores que tenham se destacado em suas atividades profissionais 
e sociais e empresas destaques. 

 Dar visibilidade a marca CRA-MG 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Aprovar as alterações propostas no Regulamento da Premiação instituídas em 2016 ou 
fazer os ajustes propostos para 2017. 

 Submeter à aprovação da Diretoria e Plenária a nova modalidade de Premiação. 

 Elaborar cronograma da Premiação. 

 Buscar apoio Institucional. 

 Entrar em contato com os indicados. 

 
 Responsável 
 
 

Formação 

Profissional 
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 Promover as ações operacionais para execução do Prêmio. 

 Indicar data para entrega das Premiações. 
 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Escopo da Premiação em Desenvolvimento 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Em 2015 o Prêmio Destaque em Administração foi realizado junto a posse dos Novos 
Conselheiros daquele Mandato. 

  

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

  Administrativo e Financeiro. 

  Assessoria de Comunicação e Marketing 

  Orientação e Fiscalização 

  Relações Institucionais.  

  Assessoria de TI. 
 

RESULTADOS: 

  Entrega das Premiações: Belmiro Siqueira; Guerreiro Ramos; Honra ao Mérito e; 
outros profissionais indicados pelo Conselho Regional de Administração de Minas 
Gerais.  

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

CUSTOS Valor 

Divulgação R$ 170,00  

Buffet R$ 15.000,00 

Decoração R$ 300,00 

Fotografia R$ 800,00 

Equipamento de 
sonorização e vídeo 

R$ 2.000,00 

Mestre de Cerimonias R$ 450,00 

Recepcionistas R$ 600,00 

Coomotaxi R$ 200,00 

Troféus/Placas R$ 6000,00 

Hora Extra R$ 163,64 

Total R$ 25.683,64 

 
 
 Divulgação – valor estabelecido com a Assessora de 

Comunicação e Eventos 
 

 Troféus – valor estabelecido com a Assessora de 
Comunicação, Silvia Pessoa. 

 

 Evento com duração média de 04 (quatro) horas – 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2016 

 

 
PROGRAMA 

 
 

Qualidade do Ensino de Administração – Aproximar das Instituições 
de Ensino Superior com o propósito de buscar a melhoria da qualidade 
do Ensino da Administração, com vistas ao cumprimento do artigo 37 do 
DECRETO Nº. 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006 

 
PROJETO 

Avaliação dos Cursos de Bacharelado em Administração pelo 
Sistema CFA/CRAs. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 Colaborar com a Câmara de Formação Profissional do CFA - CFP para o cumprimento do 
art. 37 do DECRETO Nº. 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006, tendo em vista a possibilidade 
de pronunciamento do CFA, via Regional, sobre autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de Administração. Esta prerrogativa visa garantir 
a legitimidade dos cursos, especialmente no tocante à formação profissional e o mercado 
de trabalho para egressos. 

 A renovação do Termo de Colaboração firmado entre o CFA e a SESu/MEC em 2009, 
com validade de dois anos, tornou-se desnecessária  ao considerar que o artigo 37 do 
Decreto 5.773/2006 já respaldava os Conselhos Profissionais na oferta de subsídios ao 
Ministério da Educação, por meio de manifestação técnica opinativa sobre as condições 
objetivas da oferta de cursos a partir da análise dos projetos pedagógicos informados 
pelas respectivas IES dentro do Sistema e-MEC. 

 O Decreto 8.754/2016 alterou dispositivos do Decreto 5.773/2006, revogando em especial 
o artigo 37 e incluindo no parágrafo 1º do artigo 29, a possibilidade de que os Conselhos 
Profissionais ofereçam subsídios à decisão do Ministério da Educação, por meio de 
manifestação técnica opinativa, somente nos processos de autorização de cursos. 

 

OBJETIVO 

 Oferecer subsídio, como integrante do sistema CFA/CRAs em processo de 
reconhecimento de curso de Bacharelado em Administração. 

 para que o MEC reconheça cursos de graduação, na jurisdição do CRA-MG.  

 Colaborar para o desenvolvimento, a melhoria da qualidade do ensino de Administração, 
com foco na formação profissional e ampliação de oportunidades para administradores no 
mercado de trabalho. 

 Promover visibilidade e valorização das ações do CRA-MG junto as IES.  

  

 

 

 

Responsável: 
 
 
 

Formação 

Profissional 
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META(S): 

 Providenciar, conforme prazos estipulados pelo CFA, a avaliação dos processos e-MEC 
encaminhados ao CRA-MG.  

 Atender 100% das demandas do CFA. 

 Buscar aprimoramento dos processos. 

 Realizar benchmarking com outros CRAs para avaliar a elaboração dos procedimentos. 

 Realizar a aproximação com os Coordenadores de Cursos, para melhoria das Instituições 
de Ensino, sugestões e demandas para aproximar o corpo docente e discente (futuros 
profissionais) do Conselho Regional de Administração. 

 Elaborar estudos, pesquisas e indicadores para busca do aprimoramento contínuo dos 
processos e-MEC. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 

 Utilizar critérios formulados pelo CRA-MG e CFA para elaboração do parecer de avaliação 
dos cursos de administração encaminhados ao Regional. 

 Consultar o Sistema e-MEC informações sobre a IES e curso a serem avaliados. 

 Verificar, no site da IES em avaliação, publicações para subsidiar informações e 
composição do parecer de avaliação, como: visibilidade da IES e do curso na cidade e 
região; reconhecimento e respeitabilidade pela Comunidade; estruturação do curso, dentre 
outras. 

 Pesquisar no IBGE e em outras fontes confiáveis dados econômicos da cidade onde está 
localizada a IES e Região.  

 Consultar no INEP, IES, e-MEC: números de inscritos no vestibular; vagas ofertadas; 
quantidade de IES na região, formandos, população da região x vagas ofertadas do curso 
de Administração das IES. 

 Levantar informações sobre o curso de Administração (se os inscritos no vestibular são da 
cidade, região, das diversas cidades do Estado de Minas Gerais e/ou de outros Estados). 

 Buscar no CRA-MG, dados estatísticos confiáveis que comprovem a relação de formados 
pela IES e o número de registrados no Regional. 

 Estudar o PPC observando os mecanismos que se caracterizam como diferenciais no 
quesito metodologia e estrutura. 

 Participar dos eventos do CFA e Angrad que envolvem o ensino da Administração e a 
formação profissional do Administrador. 

 Fomentar o diálogo de discussões sobre a temática da Avaliação do Sistema CFA/CRAs 
com outros CRAs, como forma de enriquecimento do processo. 

 Visitar IES e cursos de Administração para compor parecer de avaliação, quando for o 
caso.  

 Criar Comissão de Especialistas de Administração do CRA-MG para leitura das avaliações 
dos processos MEC/INEP e, contribuições no parecer. 

 Submeter à apreciação da Diretoria e do Plenário o parecer emitido 

 Encaminhar o parecer ao CFA, observados os protocolos e prazos internos. 



3 

 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Melhoria dos Critérios de Avaliação. 

 Estudos Econômicos Atualizados. 

 Planilhas de trabalho estruturadas e desenvolvidas. 

 Educação continuada. 

 Analise das legislações. 

 Busca de indicadores e ferramentas de qualidade. 

 Elaboração de questionário a ser encaminhado as instituições avaliadas. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÕES REALIZADAS 

Ano Autorização Reconhecimento Renovação TOTAL 

2010 -- -- 1 1 

2011 2 7 35 43 

2012 5 9 5 18 

2013 4 9 1 14 

2014 8 9 2 19 

2015 16 12 11 38 

2016 4 1 3 8 

TOTAL 26 22 15 141 

 

 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Gabinete da Presidência 

 Assessoria de TI. 

 

 

RESULTADOS: 

 Contribuir para melhoria do curso de Administração, mediante emissão de parecer seja no 
processo autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento. 
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ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

CUSTOS Valor 

Diária Conselheiro R$ 5.568,00 

Diárias - 
Funcionários 

R$ 930,00 

Passagens Áreas R$ 1.488,00 

Hora Extra R$ 306,90 

Passagens 
Rodoviárias 

 
R$ 2.136,54 

Divulgação (Selo 
IES) 

R$ 2.000,00 

Total R$ 12.429,44 

O Conselho Federal de Administração realiza, workshops sobre a 
Avaliação dos Cursos de Bacharelado em Administração, assim como 
acontecem eventos como ENANGRAD e outros. Importante a 
participação da Equipe de Formação Profissional em eventos que tratam 
da avaliação, academia e ensino. 

1. Média dos dias de treinamento: 03 dias 

2. Valor Base, menor preço passagens de ida e volta a Brasília: R$ 
496,00 

3. Valor de 04 diárias para Conselheiro = R$ 2.320,00 
 

Passagens Rodoviárias: Deslocamento dos integrantes da Comissão, 
residentes no interior do Estado de Minas Gerais. 

 Diárias para Conselheiros dentro do Estado = 406,00, estima-se 04 
diárias para Procedimentos de Avaliação do Ensino Superior, 
gerando um total de R$ 3.248,00 

 Previsão de 10 horas extras anuais para cumprimento dos prazos. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA: 

 Programa de Empregabilidade 
 

PROJETO: 

 
                    Projeto I - Empregabilidade do Administrador 

 
 

JUSTIFICATIVA(S): 

 
 Segundo dados do CAGED, no final do ano de 2016, havia no Brasil cerca de 13 milhões de 

desempregados ou 11,8% da população, oriundos das crises econômicas, politicas e 
instrucionais as quais o País tem enfrentado. 
 

 O CRA-MG instituiu, em 2009, um Banco de Talentos e Oportunidades, porém devido a sua 
incompatibilidade com o site, foi obrigado a retirá-lo do ar.  
 

 O Sistema CFA/CRAs estruturou o Currículo Digital ADM. http://www.cfa.org.br/banco-de-
curriculos/++add++cfa.curriculumvitae. O Currículo Digital ADM é uma plataforma, que gera 
oportunidade aos registrados no Sistema CFA/CRAs divulgarem seus currículos, no formato 
digital,inserindo informações como: 
 
Nome / Data de Nascimento / CPF / e-mail / Endereço / Localidade (estado, cidade, 
endereço) / Perfil (Escolaridade, Região) / Espaço destinado para descrição da 
Apresentação Profissional / Espaço destinado para descrição dos objetivos 
profissionais / Informações da Instituição de Graduação / Idiomas / Experiência 
Profissional (Cargo, ano de inicio e ano de saída) / Produções Científicas / Senha de 
Acesso; 

 Este projeto tem por finalidade aumentar a expectativa de novos postos de trabalho aos 
Profissionais Registrados no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. 

 Ao final do ano de 2016, por solicitação do então Presidente do CRA-MG Adm. Afonso 
Victor Vianna de Andrade iniciou-se a partir do Gabinete da Presidência uma pesquisa com 
empresas de Recrutamento e Seleção, com o intuito de estabelecer parcerias para 
disponibilização de vagas aos Profissionais e Estudantes dos Cursos de Bacharelado em 
Administração e, Tecnólogos nas áreas da Administração. 

 Uma das Empresas interessadas em disponibilizar vagas aos profissionais foi a SELPE – 
http://www.gruposelpe.com.br/ 

 

OBJETIVO(S): 

 
 Fomentar a empregabilidade do Administrador. 

 

 

Responsável: 
 
 
 

Formação 

Profissional 

http://www.cfa.org.br/banco-de-curriculos/++add++cfa.curriculumvitae
http://www.cfa.org.br/banco-de-curriculos/++add++cfa.curriculumvitae
http://www.gruposelpe.com.br/
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 Contribuir com a arrecadação do CRA-MG (O Profissional empregado tem mais 
possibilidades de estar em dia com suas obrigações perante o CRA-MG). 
 

 Aproximar das empresas de Recrutamento e Seleção e do empresariado mineiro. 
 

 Cientificar os empresários sobre as novidades do Sistema CFA/CRAs sobre Portal ADM 
Empregos, Certificação Profissional, Grupos de Estudos Temáticos e outros programas do 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.  
 

 Conscientizar esses segmentos da importância da habilitação legal para o exercício da 
profissão. 
 

 Contribuir com o aumento do número de profissionais registrados no CRA-MG e no Sistema 
CFA/CRAs. 

 

Ações Iniciais ao Programa de Empregabilidade: 

 
 Selecionar as empresas do segmento de RH e Organizadoras de Concursos com potencial 

para disponibilizarem Vagas no site do CRA-MG.  
 

 Envio de Convite as Empresas Recrutadoras. 
 
 Reunião com os potenciais Parceiros interessados em publicar suas vagas. 
 
 Elaborar e aprovar contratos/convênios (documentos base) às empresas interessadas em 

disponibilizar vagas nos informativos do CRA-MG. 
 
 Encaminhar Contratos/Convênios para validação da Assessoria Jurídica do CRA-MG. 
 
 Prazo para validação dos contratos.  
 
 Escopo do Projeto/ Espaço destinado à disponibilização das Vagas no site – elaborado em 

conjunto à Assessoria de Informática. 
 
 Inicio efetivo da divulgação das vagas no site do CRA-MG – Data a definir. 
 
 Entrega do Primeiro Relatório de Indicadores do Projeto – Data a definir. 

 

META(S): 
 

 Banco de Vagas: Atualizar regularmente através dos canais: Cadastro On-Line pelos 
potenciais empregadores; Pesquisa em empresas do mercado; Indicação de Conselheiros, 
Colaboradores, Administradores.   

 Divulgar regularmente vagas disponibilizadas através do: Site do CRA-MG e outros meios 
de comunicação do Regional. 

 Monitoramento e Controle: Através das informações de acesso ao site e aquelas 
disponibilizadas pelas empresas parceiras que aderirem ao projeto, a Equipe de Formação 
Profissional fará a mensuração dos dados, dos profissionais que se inscreveram em 
processos de recrutamento e seleção, trainner e estágios versus o número de profissionais 
que foram inseridos no Mercado de Trabalho. 

 A Equipe de Formação Profissional realizará bimestralmente relatórios, para apresentação 
em plenárias com os dados do Programa de Empregabilidade. 

Obs.: As vagas serão disponibilizadas, restritas a Administradores e Tecnólogos nas 
áreas de Gestão. 
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AÇÕES A DESENVOLVER:  

 Definir as empresas Recrutadoras, parceiras do CRA-MG no referido programa.  

 Enviar convite/ofício as Empresas registradas e adimplentes no CRA-MG, para conhecer o 
Projeto e, definir junto a elas melhores praticas e formas de executá-los. 

 Realizar um CAFÉ com os potenciais Parceiros, a fim de proporcionar aos Administradores 
e demais registrados no CRA-MG, publicação de vagas e eventos que disseminem a 
empregabilidade do Administrador. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

 

Outras Ações: 

 Dar ampla publicidade ao Projeto  

 Realizar Benchmarking em outras Autarquias que apresentam projetos semelhantes  

 Realizar pesquisas em sites especializados, para propor melhorias ao Projeto. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Inicio do Programa: 2009.  

 Fim do Portal Regional e Bancos de Dados devido à incompatibilidade do Sistema - 2014. 

 Realização de divulgação de vagas por demanda: 2014, 2015 e 2016. 

 Programa de Desenvolvimento de Carreira: Idealizado pelo GET de Desenvolvimento 
Profissional,com Coachings de Desenvolvimento Profissionais e Oficinas de Desenvolvimento de 
Carreira. 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Assessoria de TI. 

 Assessoria Jurídica 

 Gabinete da Presidência. 

 

RESULTADOS: 

 Relatórios/Bimestrais com indicadores para apresentação a sociedade. 
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ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
 

Custos – Projeto 
Baseado na 

metodologia de Custo 
Zero 

Valor 

Lanche R$ 400,00 

Taxi R$ 200,00 

Total R$ 600,00 

 
 
 
Para viabilidade do Projeto vislumbra-se criar um 
café/coquetel com as empresas recrutadoras e 
organizadoras de concursos públicos para a 
apresentação e seleção das parceiras que divulgação 
vagas no site do CRA-MG. 

 
Evento com possibilidade de realização ao sábado – 
Programação 04 horas. 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA 
 

 
 

Programa de Empregabilidade  
 
 

PROJETO II 
 

 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR – UCAdm – 
Centro de Educação Continuada Gilda Nunes. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Atender a demanda infindável dos Profissionais na busca por capacitação e participação 
em Cursos de Aperfeiçoamento. 

 A Universidade Corporativa do Administrador, instituída pelo Conselho Regional de 
Administração do Rio de Janeiro,  tem como missão implementar ações com foco nos 
profissionais de Administração, promovendo o aprendizado contínuo de toda a cadeia de 
valor das organizações, elevando o nível de eficiência desses profissionais, de forma a 
atender à evolução acelerada das exigências da sociedade e com capacidade de 
responder aos novos paradigmas inerentes aos avanços tecnológicos e sociais  em todas 
as áreas da gestão das empresas públicas e privadas. 

 Atualmente 150 cursos são oferecidos nas áreas da Administração, em um total de 450 
cursos em diversas áreas. 

 A gestão do Convênio firmado entre o CRA-MG e CRA-RJ, por meio da Universidade 
Corporativa do Administrador - UCAdm iniciou-se em 2016 e, ficou inicialmente, a cargo da 
Assessoria de Comunicação e Eventos.  

 Após entendimentos do Colegiado do CRA-MG de que a gestão do convênio da UCAdm e 
respectivos controles seriam da área de Formação Profissional, a transferência se deu a 
partir de 18/01/2017. 

 A ideia é desenvolver maior divulgação, melhorias aos procedimentos internos, dar mais 
visibilidade a esta demanda dos Administradores e, melhorar e ampliar a participação dos 
profissionais. 
 

OBJETIVO 

 Disponibilizar cursos aos profissionais registrados e funcionários do CRA-MG, na 
modalidade à distância.  

 Colaborar para o desenvolvimento, e educação contínua dos registrados adimplentes, com 
foco na formação profissional e ampliação de oportunidades para administradores no 
mercado de trabalho. 

 Promover visibilidade e valorização das ações do CRA-MG junto à Sociedade. 

 

 
Responsável: 
 
 
 
 

Formação 

Profissional 



6 

 

 Difundir a cultura da educação.  
  

META(S): 

 Dobrar o número de acesso ao Sistema; 

 Aumentar em 50% o número de Profissionais inscritos nos cursos anualmente; 

 Proceder semanalmente dicas e notícias referente às oportunidades oferecidas pela 
plataforma; 

 Apresentar relatórios mensais quanto ao desenvolvimento da Universidade; 

 Acompanhar os cursos realizados pelos Colaboradores do CRA-MG; 

 Proceder a estratégias de divulgação dos Cursos; 

 Sugerir melhorias; 

 Inserir os Estagiários do CRA-MG, da sede e das Seccionais UCAdm. 

 Indicar espaço no site do Regional destinado exclusivamente a Universidade Corporativa. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 
 

 Apoiar e acompanhar as ações para agilizar a parceria entre UNIVERSIA e CRA-MG 

 Desenvolver critérios, procedimentos de divulgação e armazenagem das informações 
referentes à UCAdm. 

 Analisar e aprimorar os relatórios encaminhados pela Assessoria de Comunicação e 
Eventos, gestora anterior do contrato. 

 Desenvolver relatórios mensais, com as informações e sínteses, quanto a quantidade de 
inscritos/solicitantes (pré-cadastro – site CRA-MG), informações referentes ao profissionais 
habilitados a executar os cursos, profissionais que concluíram o curso, notas das 
avaliações dos cursos e outras. 

 Utilizar informações disponíveis no processo de inscrição da Universidade Corporativa, 
para atualização de dados como e-mail, telefone e inadimplência dos registrados no CRA-
MG. 

 Solicitar alterações e mudanças no Escopo do Projeto, quando for o caso. 
  

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Envio dos Cupons de Acesso ao Portal por demanda. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Inserir dados anteriores – desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação e Eventos. 
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Gabinete da Presidência. 

 Assessoria de TI. 

 Assessoria de Comunicação e Marketing. 

 Relações Instrucionais. 
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RESULTADOS: 
 

 Contribuir para melhoria do curso de Administração, mediante emissão de parecer seja no 
processo autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento. 

 
Informações Operacionais UCAdm 



 Para ter acesso gratuito à plataforma, os profissionais de Administração deverão preencher formulário disponível no site 
do CRA-MG (http://www.cramg.org.br/news-item/universidade-corporativa-oportunidade-aberta-para-administradores-e-
tecnologos-de-gestao/) e aguardar o recebimento do código promocional.



 Após cadastro do Aluno, a Formação Profissional receberá e-mail com as informações do aluno cadastrado (pré-cadastro 
site do CRA-MG).   
 

 Analisar se o profissional é registrado no CRA-MG está ativo e adimplente ou é funcionário do CRA-MG.  
 
 Caso o Aluno não esteja em dia com suas obrigações perante o CRA, encaminhar e-mail solicitando regularização e, 

explicando o motivo do não acesso.  
 

 Sendo o profissional residente em outro Estado, encaminhar e-mail explicando o motivo do não acesso. Nos casos de 
Profissionais Registrados no CRA-RJ o acesso aos cursos é livre. 
 

 Após análise, encaminhar e-mail padrão, ao interessado contendo informações básicas sobre os procedimentos para 
utilizar o curso e o CUPOM de DESCONTO.  
 

 Incluir o nome do Aluno em planilha específica para mensurar e acompanhar as, inscrições e conclusões dos cursos. 
(comparar com os relatórios do site do CRA-MG e relatórios encaminhados pelo CRA-RJ).  

 

A Formação Profissional terá acesso a dois relatórios, um disponibilizado pelo próprio 
site do CRA-MG e outro encaminhado pelo CRA-RJ. 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 Custos Administrativos 
 

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: 

http://www.cramg.org.br/news-item/universidade-corporativa-oportunidade-aberta-para-administradores-e-tecnologos-de-gestao/0
http://www.cramg.org.br/news-item/universidade-corporativa-oportunidade-aberta-para-administradores-e-tecnologos-de-gestao/0
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA 
 

 
 

Programa de Empregabilidade  
 
 

PROJETO III 

                                             UNIVERSIA. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Este projeto foi apresentado pela Conselheira do CRA-MG Adm. Célia Corrêa, no ano de 
2016. Por se tratar de um convênio com uma Instituição Privada, passou por análise da 
Assessoria Jurídica do CRA-MG. 

 Após as análises das Equipes de Formação Profissional e, Assessoria Jurídica do CRA-
MG, encaminhou-se as alterações contratuais à UNIVERSIA, que ainda não se posicionou.  

 A UNIVERSIA é uma Rede de universidades, constituída por 1.345 universidades de 23 
países, que representam 18,3 milhões de estudantes e professores. É um referente 
internacional de relação universitária, e conta com o mecenato do Banco Santander, 
através da Santander Universidades.  

 Suas atividades são projetos acadêmicos que segue duas linhas de atuação: conhecimento 
e investigação. Estão relacionados com a difusão do conhecimento e a aproximação da 
universidade e da empresa;  

 Os Serviços Universitários que trabalham em três áreas: Emprego - que fomenta o 
emprego e as práticas profissionais dos universitários; Formação - identificando 
necessidades de formação de organizações que podem ser atendidas por parte da 
universidade; Marketing - utilização de ferramentas online que permitem incorporar ofertas 
universitárias.  

 A UNIVERSIA tem como missão: “atuar como agente de mudança, ajudando as 
universidades a desenvolver projetos compartilhados e criar novas oportunidades para a 
comunidade universitária, atendendo a demanda do meio empresarial e institucional, com 
critérios de eficiência económica e rentabilidade”. 

 

OBJETIVO 

 PORTAL DE EMPREGOS E ESTÁGIOS: Abertura do portal para vagas exclusivas e 
restritas para os Administradores, Tecnólogos, Bacharéis e estudantes indicados com 
Código de acesso fornecido pelo CRA-MG. 

 FEIRA VIRTUAL DE ESTÁGIOS E TRAINEE: Divulgação das vagas de Estágios, Trainee 
e Emprego para os registrados ativos e/ou inadimplentes através do Portal de Empregos do 
CRA-MG. 

 CURSOS DE IDIOMAS UNIVERSIA: Os registrados (pessoas físicas ou *e jurídicas) no 
CRA-MG e em dia com suas obrigações poderão adquirir os cursos com desconto. 

 

Responsável 
 
 

Formação 

Profissional 
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 DIVULGAÇÃO DA UNIVERSIA: A UNIVERSIA será responsável por enviar panfletos para 
que o CRA-MG através de suas visitas possa distribuir às Instituições de Ensino para os 
estudantes de Administração e em seus eventos. 

 PARCERIA COMERCIAL: O CRA-MG divulgará o Serviço de Recrutamento & Seleção da 
UNIVERSIA para Estágios, Trainee e Emprego.   

  

META(S): 

 Apoiar e acompanhar as ações para agilizar a parceria entre UNIVERSIA e CRA-MG 

 Desenvolver relatórios sobre a participação e o número de acessos ao portal da 
UNIVERSIA e, consequentemente ao portal do CRA-MG após a inserção de conteúdos. 

 Monitorar o número de profissionais, quanto aos cursos oferecidos pelo CRA-MG. 

 Proceder semanalmente dicas e notícias referentes às oportunidades oferecidas pela 
plataforma – UNIVERSIA. 

 Acompanhar os cursos realizados pelos Colaboradores do CRA-MG. 

 Proceder a estratégias de divulgação dos Cursos. 

 Solicitar alterações e mudanças no Escopo do Projeto, quando for o caso. 

 Indicar espaço no site do Regional destinado exclusivamente a UNIVERSIA. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 

 Analisar a viabilidade do projeto. 
  

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Troca de informações entre as respectivas empresas para assinatura do Contrato. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Termo de Convênio encaminhado a UNIVERSIA, contendo informações solicitadas sobre o 
CRA-MG, número de registrados e número de acessos ao Portal. 

 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Assessoria Jurídica – Analise de Viabilidade Jurídica Contratual; 

 Assessoria de TI – Será inserido ao processo, caso se estabeleça a parceria, para suporte 
tecnológico; 

 Assessoria de Comunicação e Marketing; 

 Relações Instrucionais – Proceder junto aos registrados, atendidos fisicamente, a 
divulgação dos serviços oferecidos pela UNIVERSIA; 
 

RESULTADOS: 

 Contribuir na divulgação de vagas, estágios e processos de Trainner, além de cursos e 
informações para aumentar a empregabilidade do Administrador.  

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 Custos Administrativos 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO DO CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA 
 

 
 

Programa de Empregabilidade  
 

PROJETO III 

ENDEAVOR – Programa de Apoio ao Empreendedorismo Mineiro – 
Através do Programa Caminhos do Empreendedorismo 

“PROJETO REGIONAL do Comitê Regional Global de Empreendedorismo - 
Belo Horizonte” 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 Uma das prerrogativas do Administrador é empreender, neste sentido, o CRA-MG por meio 
da área de Formação Profissional, busca a partir de uma parceria inovadora com a 
ENDEAVOR incentivar o empreendedorismo no Estado. 

 Em 2016 a Sra. Anna Neves Diretora Executiva Geplanes apresentou parte do Projeto a 
Equipe de Formação Profissional. 

 Incentivar o Empreendedorismo na cidade de Belo Horizonte, mudar o perfil conservador 
da cidade e investir na apresentação de ideias, produtos, serviços e projetos. 

 A REDE GLOBAL DE EMPREENDEDORISMO - Comitê Belo Horizonte, busca apoio do 
CRA-MG. Outras instituições já aderiram à causa, tais como: SEBRAE, FGV, FIEMG, PUC-
Minas, Universidade FUMEC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SEDECTES) e, outras. 

 

OBJETIVO 

 Fomentar ao empreendedorismo 
 

META(S): 

 Iniciar o programa no ano de 2017. 

 Apoiar e acompanhar as ações para agilizar a parceria entre UNIVERSIA e CRA-MG. 
 

AÇÕES A DESENVOLVER: 
 

 Aderir ao Projeto  

 Indicar conteúdo e informações.  

 Divulgar nos cursos de Administração e Tecnólogos.  

 Integrar com outras instituições.  

 O CRA-MG será uma Instituição Palestrante. 

  Criar REDE de relacionamento. 

 

 

Responsável: 
 

Formação 
Profissional 
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 Buscar auditórios para realização de eventos. 

 Estruturar eventos para os profissionais e estudantes. 

 Divulgar nas Seccionais. 
  

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Desenvolvimento do Escopo do Projeto; 

 Apresentação da linha de trabalho por parte da integrante do Comitê RGE-BH 

 Apresentação do pré-projeto ao Plenário. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 Desenvolvimento do Escopo do Projeto. 
 

EQUIPES ENVOLVIDAS: 

 Ainda em fase embrionária sem a inclusão de áreas de trabalho. 
 

RESULTADOS: 

 Contribuir para a educação empreendedora dos Profissionais da Administração 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

CUSTOS Valor 

Comotaxi R$ 500,00 

Total R$ 500,00 

 
 

 Estima-se com base, no pré – projeto apresentado pela Sra. 
Anna Neves um total de 10 visitas. 
Sendo R$ 50,00 com deslocamento por visita. 

 

 

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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PLANO DE TRABALHO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CRA-MG 2017 

 

 
 

PROGRAMA: 

 OUTROS PROJETOS 
 

PROJETO: 

 

                    Projeto I – II FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA 

 
Projeto II - Treinamentos – Participação em 
Treinamentos e Workshops 

 

JUSTIFICATIVA(S): 

 

 EM DESENVOLVIMENTO 

 

OBJETIVO(S): 

 

 EM DESENVOLVIMENTO; 

 

Ações Iniciais ao Programa: 

 

 EM DESENVOLVIMENTO;  

META(S): 

 

 EM DESENVOLVIMENTO;  

 
 
 
 

II – FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Responsável: 
 
 
 

Formação 

Profissional 



2 

 

 

CUSTOS Valor 

Divulgação R$ 1.200,00  

Buffet R$ 15.000,00 

Decoração R$ 300,00 

Fotografia R$ 800,00 

Equipamento de 
sonorização e vídeo 

R$ 2.000,00 

Mestre de Cerimonias R$ 450,00 

Recepcionistas R$ 600,00 

Coomotaxi R$ 200,00 

Total *R$ 20.550,00 

ENANGRAD (Conselheiro e um funcionário) 
Serão três dias de evento, sendo um total de 06 diárias. 

 
Conselheiro - 03 x 580,00 = 1740,00 
Funcionário – 03 x 465,00 = 1395,00 

 
Curso/Inscrições – R$ 1.800,00 

 
Passagem Aérea - 

 
WORKSHOP DE AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E-MEC (Um 

integrante da Comissão, Um funcionário e o Vice Presidente de 
Formação Profissional). 

Geralmente são dois dias de evento. 
 
 

Conselheiro – 02x 580,00 
 

Vice- Presidente – 02 x 580,00 
 

Funcionário - 02x 465,00 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TREINAMENTOS 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Treinamento. 

Custo Valor 

Diária de Conselheiro R$ 1.740,00 

Diária de Funcionário R$ 1.395,00 

Passagem R$ 992,00 

Inscrição R$ 1.800.00 

Total R$ 5.927,00 

ENANGRAD (Conselheiro e um funcionário) 
Serão três dias de evento, sendo um total de 06 diárias. 

 
Conselheiro - 03 x 580,00 = 1740,00 
Funcionário – 03 x 465,00 = 1395,00 

 
Curso/Inscrições – R$ 1.800,00 

 
Passagem Aérea - 

 
WORKSHOP DE AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E-MEC (Um 

integrante da Comissão, Um funcionário e o Vice Presidente de 
Formação Profissional). 

Geralmente são dois dias de evento. 
 
 

Conselheiro – 02x 580,00 
 

Vice- Presidente – 02 x 580,00 
 

Funcionário - 02x 465,00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO TRABALHO 
DA ÁREA DE 
RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS  
CRA-MG 2017 



Composição da Equipe 

 Vice-presidência – Adm.  Raul Alberto Marinuzzi 

 Gerência – Adm. Flávia Borges de Andrade 

 Adm. Ludmilla Cazita 

 Assistente de Relações Institucionais – Alessandra Teixeira e Elizete 

Godinho 

 Estagiários – Debora e Sandra 

 Equipe terceirizada para atendimento – Amanda, Luciana, Paula e 

Rodrigo 

 

 

 



PROJETOS 



PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 
 

Meta 

Orçamento: sem custo 

Objetivos 

            
 Cronograma:  Até  julho/2017 
 
  

 obter resposta de no mínimo 60% do publico atendido. 

 

• Reformular o atual modelo de pesquisa de 

satisfação; 

• Conhecer a opinião dos clientes sobre o 

atendimento prestado e  ações do CRA-MG. 



CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

Meta 

Orçamento: sem custo 

Objetivos 

            
 Cronograma:  maio a Dezembro/2017 
 
  

 Realização de no mínimo 5 cursos da Universidade 

Corporativa 

 

• Aprimoramento das atividades realizadas e 
serviços prestados; 

• Otimização das atividades; 
• Fortalecer a marca CRA-MG; 
• Captar novos registrados e reter os existentes. 



SERVIÇOS WEB 
 
 

Meta 

Orçamento: licitação já realizada em 2015 

Objetivos 

            
 Cronograma:  Exercício de 2017. 
 
  

Implantar todos os serviços citados acima.  

 

 Continuidade na informatização dos 
serviços prestados (registro de pessoas 
jurídicas e atestados de capacidade técnica, 
emissão de outras certidões, solicitação de 
carteira de identidade profissional, licenças, 
cancelamentos, dentre outros; 

 Reduzir a quantidade de atendimentos 
presenciais, telefônicos e por e-mail; 

 Rapidez na prestação de serviços; 
 Melhorar o índice de satisfação dos 

clientes; 
 Reduzir prazos etc. 



IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE 
CALL CENTER  

 
 

Meta 

Orçamento: R$ 4.200,00 (de julho a dezembro) 

Objetivos 

            
 Cronograma: Implantar até julho/2017. 
  

Relatório 100% confiável e informatizado 

• Aumentar a acessibilidade e o serviço ao    
cliente.  
• Distribuição inteligente de chamadas 
permitindo melhorar o serviço ao cliente e, 
portanto, a satisfação deles. 
• Monitoramento dos atendimentos prestados. 



Plano de Trabalho 2017 

Área: Planejamento e Gestão Financeira 
Atividades: cobrança, tesouraria, contabilidade, dívida ativa e análise de processos tributários 

administrativos. 

Apresentação: 

Plano de trabalho da área de Planejamento e Gestão Financeira a ser executado no exercício 

de 2017, cujo conteúdo deverá ser associado ao orçamento deste exercício, que será 

elaborado e encaminhado ao Conselho Federal de Administração. 

Justificativa: 

O presente plano de trabalho visa atender ao que determina o Código tributário Nacional, lei 

61.934/67, lei 12.514/11 e resoluções do Conselho Federal de Administração que tratam sobre 

finanças do sistema CFA/CRA’S vigentes. 

Objetivo Geral: 

Estabelecer diretrizes, objetivos e metas para a área de Planejamento e Gestão Financeira do 

CRA-MG. 

Metas a serem alcançadas: 

1. Efetuar pagamentos de produtos e serviços dentro dos prazos contratados; 

2. Efetuar o lançamento e emissão da cobrança das anuidades do exercício; 

3. Realizar os controles de arrecadação; 

4. Encaminhar o orçamento, reformulações orçamentárias, balancetes, prestações de contas 

dentro do prazo regulamentar; 

5. Realizar os registros dos atos e fatos contábeis de acordo com as normas vigentes; 

6. Controlar de forma eficaz a execução orçamentária e financeira; 

7. Notificar administrativamente todos os registrados inadimplentes cujos débitos se 

enquadrem na lei 12.514/11; 

8. Capacitar continuamente os colaboradores no exercício de suas atividades; 

9. Inscrever débitos em dívida ativa, em conformidade com a lei 1.2514/11. 

Cronograma de Execução 

Ações a Desenvolver Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cobrança da anuidade 2017 X           X 
Recobrança da anu. 2017        X X    
Notificações administrativas de 

débitos 
   X X        

Treinamento da equipe    X   X X X  X  
Notificações    X X X     X X 
Inscrições em dívida ativa financeiro X X    X X X   X X 
Inscrições em D.A fiscalização  X X X X X X X X X X X 
Baixa por prescrição         X X   
Elaboração Orçamento do exercício 

seguinte 
       X X X   

Elaboração das Reformulações 

Orçamentárias do exercício atual 
  X X   X X  X X  

Apoio às demais áreas X X X X X X X X X X X X 
Conceções de Isenções de 

Anuidades Vindouras  
X           X 

Detalhamento das Despesas 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

1 Despesas de cobrança R$ 104.200,00 

2 Despesas com tarifas R$ 106.600,00 

3 Postagens R$ 40.000,00 

4 Material de Escritório R$ 3.400,00 



5 Serviço de treinamento e orientação R$ 6.000,00 

6 Diárias Funcionários R$ 6.000,00 

7 Passagens R$ 5.000,00 

8 Despesas de táxi R$ 500,00 

9 Hospedagens R$ 2.000,00 

10 Estagiários R$ 25.000,00 

Recursos Necessários – Valor Total (R$) 

Origem dos Recursos 
Próprio Terceiros 

R$ 298.700,00 R$ 0,00 

Classificação Orçamentária Custo Estimado 

Despesas Correntes R$ 298.700,00 

Despesas de Capital R$ 0,00 

Valor Total R$ 298.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

ADMINISTRAÇÃO E 

LOGÍSTICA 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

 

FINALIDADE  

 
 

 A área de Administração e logística é uma área meio e tem a 

finalidade de prover infraestrutura necessária para o devido 

funcionamento e ações do CRA-MG. 

 

 

 

 

 

 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

 

ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 
 

- Engloba as seguintes atividades: 

 

 Compras, Licitações 

 Contratos  

 Infraestrutura geral  

 Protocolo 

 Arquivo Corrente 

 Arquivo CDI 

 Patrimônio 

 Departamento de Pessoal 

 Eleições do Sistema CFA/CRA’s 

 

 

 

 

 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

NOVA SEDE CRA-MG 

 

 

 

 

 

 

PROJETO EXECUTIVO 
 

Aprovado, com solicitação de alteração no 9º pavimento – 

Presidência – Empresa: Acta Arquitetura.  

Orçamento: R$ 4.200,00 – Cronograma: Abril/2016   
 

 

PRÓXIMAS ETAPAS: 

 

- Criação de uma Comissão para realização e acompanhamento 

dos processos de transição 

 

- Contratação de um Profissional /Empresa de engenharia para 

consultoria e  acompanhamento dos processos; 

 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

NOVA SEDE CRA-MG 

 

 

 

 

 

 

- Aquisição do do Memorial descritivo com projetos 

complementares.  

-Licitação da obra incluindo os projetos complementares; 

-Licitação de mobiliários; 

-Licitação de cadeiras; 

-Licitação de cortinas; 

-Licitação de equipamentos; 

-Licitações “diversas”. 

 

Orçamento: a definir  - Cronograma: mínimo 180 dias 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

Contratação de serviços e ou aquisição de produtos para atender a 

necessidade de todas as áreas do CRA/MG, seguindo os pricípios 

legais. 
 

 

PROCESSOS: 

Manutenção de elevadores para a nova sede CRA-MG; 

Orçamento: R$ 30.000,00 – Certame: deserto – Contratação direta 

 

Manutenção de aparelhos de ar condicionado para a nova sede 

CRA-MG; 

Orçamento: R$ 80.000,00 – Suspensa conf. orientação arquiteta  

  
 
 
 

  
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

 

Limpeza de fachada da nova sede CRA-MG; 

Orçamento: R$ 40.000,00 - Cronograma: 1ª Junho, 2ª 

Dezembro/2017 

 

Material de escritório; 

Orçamento: R$ 32.000,00 - Cronograma: Julho/2017 

 
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

Contratação de Mão de Obra Terceirizada para manutenção predial 

apoio administrativo, conservação e limpeza, copeiragem e 

motoristas; 

Orçamento: R$ 320.000,00 – Cronograma: Julho/2017 

 

Contratação de empresa para disponibilização de pagamentos on 

line por meio de cartões de débito e crédito para PF e PJ; 

Orçamento: em andamento – Cronograma: a definir  
 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

Locação do terreno da Rua Timbiras para exploração de 

estacionamento; 

Orçamento: R$ 2.000,00  – Abertura do certame: Concluído 

 

Leilão do veículo Focus; 

Orçamento: Em andamento/ Tabela FIPE – Cronograma: Julho/2017  

 

Leilão do imóvel da cidade de Montes Claros; 

Orçamento: Avaliação CEF – Cronograma: À definir 

 
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

Leilão do imóvel da cidade de Uberlândia 

Orçamento: Avaliação da CEF – Cronograma:  À definir 

 

 

  

 

 

 

  
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

LICITAÇÕES A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

Licitações demandadas de todas as áreas do CRA-MG, conforme 

planejamento orçamentário.  

 

 

AÇÃO CONTÍNUA  

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

CONTROLE DE CONTRATOS 
 

 

 

 

 

 

Anexamos a relação dos contratos administrativos com razão social, 

objeto, valor e respectivos fiscais de contrato. 
 

  
 

AÇÃO CONTÍNUA  
 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

ACORDO COLETIVO 
 

 

 

 

 

 

Implantação do Acordo Coletivo incluindo o banco de horas para 

atender a necessidade dos funcionários e do CRA-MG. 
 

 

Cronograma: 

 
Minuta do acordo aprovado pelo SAEMG; 
Agendamento de reunião com o SINDECOFE – Março /2017 
Elaboração de único termo de Acordo para ambos os sindicatos  
Minuta na Assessoria Jurídica para análise  

 
 
 

 
 

 
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

AQUISIÇÕES 
 

 

 

 

 

 

Aquisição de 04 (quatro) computadores em substituição aos 

existentes na área. 
 

 

Orçamento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, totalizando  

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).  
 
Cronograma: Licitação PRODER 
 
 
 

  
 

 



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 

TREINAMENTO 
 

 

 

 

 

 

Promover treinamento aos funcionários da equipe relacionados ao 

desempenho de suas atividades. 
 

 

Orçamento: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 
Cronograma: Maio à Dezembro de 2017  
 
 
 

  
 

 



Conselho Regional de Administração  

de Minas Gerais 

Plano de Trabalho 

Gabinete da Presidência 

Ano 2017 

CRA-MG 



Plano de Trabalho 2017 

Trabalha a interação entre a presidência/diretoria e os 
órgãos internos e externos, oferecendo assistência técnica e 

administrativa aos dirigentes. 
 
Principais ações: 

 Atendimento às ações da Presidência (estudos, representações, estudos, 

pesquisas, análises, negociações, repasse de informações técnicas, 

atendimento interno e externo) - diário; 

 Elaborar pautas e atas de Plenária e Diretoria  - semanal; 

 Elaborar controles referente a participação de Conselheiros em reuniões 

plenárias para posterior pagamento de Jetons - mensal; 

 Elaborar ofícios e e-mails - diário; 

 Elaborar os Relatórios de Prestação de Contas CFA e TCU, referente ao 

exercício de 2016 – remessa em fevereiro/17 e maio/17; 

 



Plano de Trabalho 2017 

 Alimentar e acompanhar as publicações no Portal da Transparência do 

CRA-MG - semanal; 

 Elaborar boletins de viagens oriundos da Presidência  - sob demanda; 

 Projeto PRODER 2017 em conjunto membros da Comissão Especial 

PRODER 2017 (Portaria nº 9 de 16/01/2017); 

 Prestação de Contas 2017 em conjunto com os membros da Comissão 

Permanente de Prestação de Contas (Portaria nº 10 de 24/01/2017) 

 Acompanhar as atividades de auditoria externa do CFA - previsão março ; 

 Avaliar as normas, procedimentos, controles internos e estruturas 

organizacionais, quanto à aspectos de eficiência, efetividade, qualidade e 

segurança, visando prevenção e/ou correções necessárias - semanal; 

 
 



Plano de Trabalho 2017 

 Promover auditorias nas rotinas e controles operacionais, visando 

identificar oportunidades para melhorar a produtividade e eficiência do 

trabalho, através de sugestões e orientação às diversas áreas do CRA-MG 

-  semanal. 

 
 



 

 

 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Afonso Pena, 981. 1º andar . Centro . Belo Horizonte . MG . Cep 30130-002 . (31) 3274 0677 . Fax (31) 3273 5699 .  
www.cramg.org.br . cramg@cramg.org.br 

Delegacias Regionais 
 Juiz de Fora (32) 3215 5812 - Uberlândia (34) 3236 3230 - Governador Valadares (33) 3221 3930 - Montes Claros (38) 3222 2777 -  

Coronel Fabriciano (31) 3842 4882 - Itajubá (35) 3629 5737 - Lavras (35) 3821 3674 

 

 

                                                                    PROJETO  
 

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE DE TI 

 JUSTIFICATIVA:  
 

A Tecnologia da Informação potencialmente perpassa todos os processos de 

trabalho executados nas empresas, considerando seu tamanho, natureza de negócio e o 

público alvo. Com o CRA-MG não é diferente. 

Em Dez/2014 investiu-se em Rack para Servidores, Servidores, Nobreaks, Sistema 

de Virtualização de Servidores (Software Vmware), Sistema Operacional para Servidores 

(Software Windows Server 2012), E-mail de Colaboração (Exchange 2013). 

Em 2015 investiu-se em Projetor 3000 lumens, tela de projeção, nobreaks, licença 

e leitores biométricos; Aquisição de certificado digital para o servidor de email MS 

Exchange com validade de 3 anos;  

No 1º semestre de 2016 investiu-se em Software de Gerenciamento de Impressão 

que gerencia o consumo de impressão, por cota, centro de custo, por usuário, uso de 

senha para documentos confidenciais (PrintSpy), Contratação de empresa para locação 

de sistemas de gestão ERP customização, desenvolvimento de novas funcionalidades e 

treinamento, alinhado aos fluxos de trabalho e com isso atender à implantação de novos 

serviços e recursos, afim de modernizar a infraestrutura de TI oferecida aos 

colaboradores com reflexo direto no atendimento aos profissionais registrados.  

Alinhado ao planejamento estratégico de 2016, implantamos e treinamos os 

colaboradores no sistema ECM/GED (Gestão Eletrônica de Documentos), para iniciarmos 

a guarda de documentos futuros. 

Ainda em 2016 implantamos a inovação de telecomunicações na sede e seccionais 

cujo objetivo é unificar a comunicação de telefonia e buscando a redução no custo 

telefônico com a contratação de empresa para prestação de serviço de instalação, 

configuração e locação de equipamentos telefônicos, manutenção corretiva e preventiva, 

por meio de adesão a Ata Registro de Preço nº84/2015, do órgão Federal ”Fundação 

Universidade Federal do Mato Grosso”; e Contratação de empresa especializada na 

prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), Serviço de Número Único 

Nacional (NUN), bem como o fornecimento de entroncamento digital com um (1) enlace 

E1 e o serviço de dados de IP dedicado (Internet Dedicado) para uma (1) cidade de Belo 

Horizonte (Sede CRA-MG) no Estado de Minas Gerais, incluindo o fornecimento de 

equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte 

técnico; 

Participamos nos projetos de outras áreas como Kit de Fiscalização Online 

(PRODER), que consistiu na aquisição de Notebooks, Tablets, Scanners, TVs, Projetor, 

Webcam, Caixa de Som. Participamos do Projeto da Assessoria de Comunicação (Web 
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Conferencia do CRA-MG), que consistiu em filmadoras, tripés, equipamento de 

iluminação, equipamento de captura e transmissão streaming, microfones e acessórios. 

Sendo assim e tendo em vista o ramo de atividade e o crescimento e variedade de 

serviços prestados pelo CRA-MG, em que a tecnologia da Informação é item 

indispensável, propomos a aquisição de mais recursos para avançarmos na modernização 

tecnológica para o ano de 2017. 
 

II – OBJETIVOS GERAIS  
 

Reestruturar as Seccionais com implantação de link dedicado, instalação de 
firewall, proporcionando comunicação direta, estável e segura, garantindo maior 
disponibilidade dos sistemas nessas unidades. Possibilitando também melhor 
gerenciamento do trabalho e de sua comunicação com a Sede; 

 
Continuar com as inovações do sistema de integrado de gestão, atendendo todos 

as rotinas de trabalho das áreas do CRA-MG; 
 
Contratação temporária de estagiário para apoio na infraestrutura e suporte das 

tecnologias utilizadas, esse apoio será realizado por meio de atendimento presencial, 
remoto e telefônico aos usuários da sede e seccionais; 
 
III - DIAGNÓSTICO 
 

O CRA-MG dispõe atualmente de ativos de tecnologia da informação com 
configurações de hardware adequadas para o desenvolvimento de suas atividades, 
refletindo positivamente na qualidade da prestação de serviço e gerando impacto direto 
no atendimento aos profissionais, fornecedores, colaboradores internos e externos. 
Como exemplo, citamos todos os micros, servidores, impressoras e softwares usados 
pelos colaboradores.  

Neste projeto contemplamos aquisições que configuraram maior segurança e 
disponibilidade dos recursos, integração entre Sede e Seccionais.  

 
Os pontos críticos que pretendemos eliminar com este Projeto, são: 
 

 Internet ADSL: 
A internet ADSL atualmente instalada nas Seccionais não permite comunicação 

estável e segura com o sistema de gestão atual, nem o compartilhamento de outras 
ferramentas de colaboração e seu monitoramento. 
 

 Sistema de Gestão: 
Por demanda e apoio da Presidência e Conselho, especificamos novo objeto para 

o software de gestão, com intuito de implantar novos recursos e funcionalidades, no qual 
o antigo contrato era engessado. 
 

 Contratação temporária: 
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Gargalos de monitoramento e apoio técnico aos usuários. A gestão dos recursos 
passa por um momento crítico devido o crescimento de serviços e aquisição de 
tecnologias e prevendo a mudança de Sede se faz necessário a contratação temporária; 
 
IV– PROJETO:  
 

Internet Dedicada para Sede e Seccionais, Sistema de Gestão e Contratação 
temporária. 
 

Diante do acima exposto, reunimos orçamentos e propostas individualizadas para 
execução conforme cronograma abaixo.  
 
V - PROGNÓSTICO 
 

A execução dessas ações que consiste em suprimentos, serviços e sistemas se 
torna essencial para continuar com a inovação, adequação e continuidade das atividades 
do CRA-MG. 

 

VI – AÇÕES A DESENVOLVER  
 

 Atualização dos orçamentos; 

 Abertura de processo(s) licitatório(s); 

 Aquisição dos bens; 

 Execução dos serviços; 

 Pagamento dos bens e serviços; 

 Avaliação e monitoramento dos resultados alcançados. 
 

VI – PRAZO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA 
 

Serão necessários 12 (doze) meses entre a autorização dos Serviços e seu pleno 
funcionamento. A contar de cada data de aquisição. 

 
VII – RESUMO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS  
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VIII – RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PROJETO  

 

Área: Assessoria de Infraestrutura e Suporte de TI 

Equipe: Fernando Eustáquio Meireles, Hebert Alves de Oliveira 

 

SERVIÇO/PRODUTO DESCRIÇÃO PERIODO QUANTIDADE VALOR TOTAL

LICENÇA ANTIVIRUS (MCAFEE) 12 96 4.171,51R$         

LICENÇA BACKUP (SYMANTEC) 12 3 3.000,00R$         

LICENÇA SERVIDOR DE IMPRESSAO (PRINTSPY) 12 1 1.924,66R$         

LOCAÇÃO SIGGATWAY E SIGMAIL, MX SEC (STREMA) 12 3 7.970,00R$         

LOCAÇÃO HOSPEDAGEM CLOUD (SITE) (STREMA) 12 1 6.212,40R$         

INTERNET DEDICADA 10MB - SEDE 12 1 13.000,00R$       

REGISTRO DE DOMINIO (REGISTRO BR) 60 3 450,00R$             

LOCAÇÃO DE CENTRAL E EQUIPAMENTOS TELEF. 12 20 44.393,04R$       

TELEFONIA - STFC + SERVIÇO NUMERO ÚNICO 12 1 32.432,21R$       

LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO (SPIDERWARE INFORMATICA) 12 18 292.800,00R$    

SUPORTE ESPECIALIZADO SISTEMA GED (KONSULTEX) 12 1 58.400,00R$       

CARTUCHOS DE TONNER PARA SEDE 12 7 60.000,00R$       

CARTUCHOS DE TONNER PARA SECCIONAIS 12 9 5.000,00R$         

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS 12 10 8.000,00R$         

INTERNET DEDICADA 10MB - SECCIONAIS 12 10 120.000,00R$    

LOCAÇÃO DE FIREWALL E MX SEC 12 3 7.970,00R$         

LOCAÇÃO DE ANTISPAM - FILTRO DE CONTEUDO 12 3 7.970,00R$         

BOLSA ESTAGIO 12 1 11.800,00R$       

HORAS EXTRAS 12 2 1.000,00R$         

673.693,82R$    CUSTO TOTAL APROXIMADO

ATUAIS CONTRATOS

FUTUROS CONTRATOS

SUPRIMENTOS E 

AQUISIÇÃO DE 



Plano de Trabalho 
 

Vice-presidência de 
Marketing 
Ano 2017 

 



Equipe Assessoria de Comunicação e 
Eventos 

Adriana Paula Gonçalves Rosa 
Fiscal 

Ana Carolina Machado 

Assistente de Eventos 

Debora Sá do Amarante Leite 

Analista de Comunicação e 
Eventos 

Felipe Chaves Palhares 

 Estagiário  

Igor Guedes Pereira  

Estagiário 
 

 

Jeicimaire Santos Leal 

Estagiária 

Leandro da Costa Fernandes 

Assistente de eventos 

Marcelo Henrique Silva Teixeira 

Estagiário 

Tamara Lima de Faria  

Jornalista 

 

 

Vice Presidente: Adm. Gilmar Camargo de Almeida 

Assessora de Comunicação e Eventos: Sílvia Pessoa 



FÓRUM MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

Meta 

Objetivos 

• Aproximar o Conselho do interior 
• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Prazer em conhecer - Estreitar a relação CRA-

MG x órgãos públicos/empresas/entidades de 
classe por meio de visitas 

• Conscientizar a sociedade da importância do 
Administrador 

• Aumentar o número de registrados 

Orçamento: R$ 16.907,52 
 

          Cronograma:  
 
Março – Centro-oeste / Norte  
Abril -  Centro-norte/Centro-leste 
Maio – Triângulo e V. R. Grande 
Junho – Anel / Sudoeste/ Zona da Mata 

Agosto – Sul e Centro-sul 
Setembro – Sudeste 
Outubro -  Leste / Nordeste 
Novembro – Noroeste 

Realizar o FMA em 14 cidades-polo 

com média de 100 participantes 



CIRCUITO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

Meta 

Orçamento : R$ 43.476,48 
 

Objetivos 

• Aproximar o Conselho do interior 
• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Prazer em conhecer - Estreitar a relação 

CRA-MG x órgãos 
públicos/empresas/entidades de classe por 
meio de visitas 

• Aumentar o número de registrados 

            Cronograma:  
 
Março – Centro-oeste / Norte  
Abril -  Centro-norte/Centro-leste 
Maio – Triângulo e V. R. Grande 
Junho – Anel / Sudoeste/ Zona da Mata 

Agosto – Sul e Centro-sul 
Setembro – Sudeste 
Outubro -  Leste / Nordeste 
Novembro – Noroeste 

Realizar o CMA em 36 cidades com média de 80 

participantes 



DEBATES EM ADMINISTRAÇÃO 

Meta 

Orçamento: R$ 10.128,00 
 

Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Criar ambientes propícios ao networking 
• Aumentar o número de registrados 
• Promover atualização profissional aos 

registrados 

            Cronograma:  
 
 Março – 03 dias 
 Abril – 03 dias 
 Maio – 03 dias 
 Junho – 03 dias 

Agosto – 03 dias 
Setembro – 03 dias 
Outubro -  03 dias 
Novembro – 03 dias 

Realizar 03 palestras por mês 



Objetivos 

• Comemorar a data de regulamentação da 
Profissão do Administrador 

• Valorização dos profissionais das áreas de 
gestão 

DIA DO ADMINISTRADOR 

Meta 

          Cronograma:  
 
•Evento no dia 05/09 
•Ou na semana de 11 a 16/09 
 
•Obs.: 09/09 é sábado e 07/07 (feriado) será na quinta-feira, portanto 
feriado prolongado 

Orçamento: R$ 106.950,00 
 

Realizar palestra com palestrante renomado e 

baile com a participação de 400 pessoas 



Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Associar a marca CRA-MG com a prática 

de atividades físicas saudáveis 
• Promover o bem-estar dos participantes 

CORRIDA DO ADMINISTRADOR 

Meta 

          Cronograma:  
 
•Dezembro/2017 

Orçamento: R$ 11.599,99 
 

Apoiar a FEMESP em 01 etapas do “Circuito do 

Fogo” com a participação de 100 profissionais 



Objetivos 

• Dar maior visibilidade à marca CRA-MG 
• Facilitar o atendimento ao público, 

principalmente os do interior 
• Aproximar o Conselho das IES 

CRA-MG ITINERANTE 

Meta 

Orçamento: R$ 8.465,00 
 

Estar presente em 14 cidades-polo, sempre acompanhando a 

realização dos FMAs 

            Cronograma:  
 
Março – Centro-oeste / Norte  
Abril -  Centro-norte/Centro-leste 
Maio – Triângulo e V. R. Grande 
Junho – Anel / Sudoeste/ Zona da Mata 

Agosto – Sul e Centro-sul 
Setembro – Sudeste 
Outubro -  Leste / Nordeste 
Novembro – Noroeste 



DATAS COMEMORATIVAS 
 
 

Objetivos 
• Aproximar o Conselho dos profissionais 
• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Valorização e reconhecimento profissional 

Meta 
Enviar mensagem de felicitação e criar ações em todas as 

datas comemorativas.  

            Cronograma:  
 
Março – Dia Internacional da mulher 
Maio – Dia das Mães 
Agosto – Dia dos pais 
Setembro – Dia do Administrador 

Outubro -  Dia do professor 
Dezembro – Felicitações de 
Final de Ano 
Janeiro a Dezembro – 
aniversário dos profissionais 

Orçamento: R$ 1.000,00 



MINUTO DO 
ADMINISTRADOR 

 

Meta 

Orçamento: R$ 46.184,00 
 

Objetivos 

 
 

• Aumentar o número de 
registros 

• Difundir a importância da 
administração 

• Incentivar a contratação de 
profissionais de Adm. 

• Atrair os profissionais, 
criando aproximação com 
os mesmos 

• Divulgar o programa nas 
rádios do interior sem 
custo 

             
             
            Cronograma:  
 Semanalmente 
  Rádio: Terça, quarta e quinta 
 Vídeo: Segunda-feira 

Ter a participação de no mínimo 04 

profissionais/mês 



REUNIÃO DE FECHAMENTO 

Meta 

Orçamento: R$ 19.400,00 
 

Objetivos 

• Apresentar os resultados do plano de trabalho 
• Possibilitar a integração entre os funcionários, 

colaboradores e Conselheiros 
• Apresentar a prévia dos objetivos para o próximo ano 

            Cronograma:  
 
•Dezembro/2017. 

Reunir todos os colaboradores e Conselheiros para estudo dos 

resultados.  



REUNIÃO DE REPRESENTANTES 
 
 

Objetivos 

• Aproximar o CRA-MG dos seus representantes 
• Permitir a interação e troca de experiências 

dos representantes entre si 
• Estimular a atuação dos representantes junto 

às IES de sua cidade 
• Orientar quanto aos procedimentos padrão 

para captação de novos registros 
• Reduzir ruído de informações 

Meta - Contar com a participação de todos os 

representantes das seccionais 

- Realizar uma por mês  

            Cronograma:  
 
•Abril/2017 

Orçamento: R$ 25.800,00 



ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Meta 

Orçamento: R$ 3.600,00 
 

Objetivos 
• Valorizar os funcionários e colaboradores do CRA-MG 
• Promover momento de interação e descontração sempre 

em busca de um clima organizacional saudável 

            Cronograma:  
 
•Última semana de cada mês 
 

Realizar café da manhã ou da tarde uma vez ao mês 



REDES SOCIAIS 
 

Meta 

Orçamento: R$ 1.200,00 

Objetivos 

            
 Cronograma: Diariamente 
 
  

• Divulgar ações do conselho e campanhas;  
• Aumentar o número de registro 

(principalmente dos mais jovens);  
• Divulgação rápida e com custo baixo; 
• Atingir público que não atingimos com o 

mailing; 
• Criar grupos de discussão segmentados 
• Criar anúncios segmentados por região e 

público desejado.  
 

• 100 novas curtidas na página do 

Facebook por mês; 

• Aumentar em 50% o número de 

seguidores no youtube 

• Aumentar o numero de seguidores  

1.000% 



WHATSAPP 
 
 

Meta 

Orçamento: R$45.000,00 

Objetivos 

            
 Cronograma: Semanal 
 
  

• Disparo de 4 divulgação/mês 

 
• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Aproximar o CRA-MG de seus públicos por meio de 

grupos específicos 
• Reforçar a divulgação dos eventos/ações do 

Conselho 
• Facilitar o contato e agilizar o esclarecimento de 

dúvidas 
• Captar novos registrados e reter os antigos 



INFORMATIVO SEMANAL 
ELETRÔNICO 

 
 

Meta 

Orçamento: R$ 16.344,00  

Objetivos 

            
 Cronograma: Segunda-feira 
 
  

• Atingir o índice de 20% de abertura 

do informativo 

 
 

• Informar os profissionais 
sobre os principais 
assuntos da semana no 
CRA-MG e sobre assuntos 
relevantes da profissão  



CRA-MG NA WEB 
 
 

Meta 

Orçamento: R$ 18.600,00  

Objetivos 

            
 Cronograma: De acordo com o programa 
 
  

 
 

• Proporcionar uma ferramenta mais moderna 
de comunicação 

• Aproximar dos profissionais; 
• Gerar conteúdo para a imprensa e sociedade 
• Tornar o CRA-MG porta-voz de assuntos 

relevantes 
 

• Atingir o índice de 20% de abertura 

dos informativos 

 



CAPACITAÇÃO 
 
 

Meta 

Orçamento: R$ 5.000,00  

Objetivos 

            
 Cronograma: A definir 
 
  

• Cursos (edição de vídeos, apresentação de TV...) 

• Participação em congressos e eventos para atualização 

 
• Capacitar a equipe de Comunicação e Eventos  

para ampliar as formas de geração de conteúdo 
• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Captar novos registrados e reter os antigos  



ADM. NOTÍCIAS 
 
 

Meta 

Orçamento: Impresso (duas edições):  R$ 52.443,84  
Virtual (duas edições): R$13.686,75 
 

Objetivos 

       
 Cronograma:  Abril, junho (eletrônico) 
Setembro e dezembro (novo formato, impresso) 
 

• Dar visibilidade ao conselho 
• Dar visibilidade aos registrados 
• Colocar o conselho como fornecedor de pautas e 
assuntos de interesse público; 
• Aproximar dos registrados e sociedade 
(principalmente os que não possuem e-mail) 
•Divulgar as ações do CRA-MG 
• Aumentar o alcance  
• • Reduzir os pedidos de cancelamento dos 

profissionais mais antigos; 
 

•Vender anúncios referente a 10% dos custos do informativo;; 

•Atingir o nível de 25% de aberturas da versão eletrônica 



CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

Meta 

Orçamento: R$60.000,00 
 

Objetivos 

• Redução da taxa de cancelamento 
• Divulgar a profissão e o Conselho 
• Estar nos principais meios de comunicação de MG 

 

            Cronograma:  Abril e setembro 



AÇÕES SOCIAIS 

Meta 

Orçamento: R$ 750,00 
 

Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Associar a marca CRA-MG com 

responsabilidade social 
• Ajudar entidades 
• Recolher doações como inscrições nos eventos 

promovidos pelo CRA-MG 

 

            Cronograma: abril a dezembro  
 

Auxiliar uma instituição por cidade visitada; 

Ajudar 5 entidades em BH 



Palestra nas IES 

Meta 

Orçamento: R$ 30.420,00 
 

Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG; 
• Aproximação do CRA-MG a estudantes e 

coordenadores de curso; 
• Captação de registro; 
• Divulgar a importância do CRA-MG e a 

profissão. 
 

            Cronograma: a partir de maio 
 

Realizar palestra em todos as turmas de 8º período 



Estande AMM 

Meta 

Orçamento: R$ 8.000,00 
 

Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG; 
• Aproximação do CRA-MG a gestores públicos 
• Realizar parcerias e articulação político-

institucional do Sistema CFA/CRAs; 

• para participação em eventos de Gestão Pública; 

 

            Cronograma: maio 
 



CONVÊNIOS 

Meta 

Orçamento: Sem custo 
 

Objetivos 

• Fortalecer a marca CRA-MG 
• Oferecer benefícios de descontos diversos aos 

profissionais registrados 
• Aumentar o número de registrados 

            Cronograma:  
 
• Quinzenal 
 

Produzir um informativo “Guia de Convênios”; 

Firmar 1.000 novos convênios até dezembro 2018. 


