
PROGRAMA – CHAPA 1 

CHAPA 1 CRA-RS 2020  

#SEGUIMOS NO PROPÓSITO CRA para todos Nós, da Chapa 1, queremos 

dar continuidade às ações até aqui realizadas, buscando sempre abrir o CRA-

RS de forma a termos uma maior participação dos profissionais de 

administração, potencializar ações no interior, fortalecimento da classe a partir 

dos seus profissionais, aumentar a visibilidade e a conscientização das 

organizações e do mercado sobre a importância do profissional de 

administração, além de buscar trabalhar articulações em busca da devida 

valorização da profissão.  

Para tanto, tendo como pilares da nossa gestão, o diálogo, participação, 

interiorização, desburocratização, inovação, conscientização e agilidade digital, 

temos como premissas de atuação, enquanto conselheiros, ESCUTAR PARA 

SERMOS MAIS ASSERTIVOS NAS NOSSAS AÇÕES, e por isso nossa 

máxima #CRA-RSparaTodos, incentivando uma maior participação dos 

profissionais de administração do Rio Grande do Sul nas atividades e planos 

do CRA-RS, além das seguintes propostas:  

- conscientizar sobre a importância do registro profissional;  

- implementar ações proativas para a profissionalização da gestão;  

- fortalecer a participação dos Tecnólogos nas decisões estratégicas da 

profissão;  

- tornar o CRA-RS protagonista da tríplice hélice: academia; mercado e 

sociedade;  

- ser um parceiro estratégico para o fortalecimento da sociedade gaúcha;  

- disseminar a ciência da Administração no Rio Grande do Sul;  

- fortalecer as instituições de ensino superior nas melhores práticas de gestão;  

- aprimorar continuamente o relacionamento digital com o CRA-RS;  

- articular estratégias com os programas de pós-graduação e grupos de 

pesquisa para a inovação da gestão;  

- fortalecer parcerias para a capacitação contínua e desenvolvimento das micro 

e pequenas empresas;  

- continuar o processo de fortalecimento das câmaras temáticas, 

potencializando a participação dos profissionais da Administração;  

- expandir a interiorização, valorizando as potencialidades locais, os delegados 

e os representantes do CRA-RS;  

- dialogar com a sociedade para aumentar a empregabilidade;  

- fortalecer a fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão;  

- defender o parcelamento da anuidade junto ao CFA;  

- aproximar o CRA-RS do SINDAERGS e das associações de profissionais da 

Administração. 


