Ofício Circular CRA-RS nº 046/2021
Porto Alegre, 27 de maio de 2021.

Aos
Coordenadores (as) dos Cursos de Administração
Senhor (a) Coordenador (a):
O Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande do
Sul (CRA-RS) e a sua Câmara de Ensino, vêm através deste informar a Vossa
Senhoria que está promovendo a 10ª Edição do Prêmio Acadêmico Astor Roca
de Barcellos que tem como objetivo premiar os três melhores Artigos Acadêmicos
de alunos concluintes dos cursos de Bacharelado em Administração e Tecnólogos
na Área da Administração resultante de uma pesquisa aplicada.
Contamos com a colaboração de Vossa Senhoria para divulgar em sua
Instituição de Ensino Superior (IES) o conteúdo do Edital, publicado no site
www.crars.org.br, com alteração em relação às edições anteriores.
Lembramos à coordenação de curso que a participação é restrita a
alunos concluintes dos cursos de Bacharelado em Administração e Tecnólogo na
Área de Administração, egressos de Instituição de Ensino Superior (IES),
participante do Sistema Federal de Educação Superior ou dos Sistemas Estaduais
ou Municipais de Educação Superior que tiverem concluído o curso no ano base
2020, em conformidade com o Art.1º §1º, §2º e Parágrafo Único do Edital do Prêmio
Acadêmico Astor Roca de Barcellos.
Salientamos que o prazo para inscrição dos Artigos Acadêmicos
encerra-se no dia 30 de agosto de 2021. As inscrições e o envio do artigo, anexo,
deverão ser realizadas pelo e-mail: premioastorroca@crars.org.br, mediante
preenchimento do formulário de inscrição que se encontra no site www.crars.org.br.
Esperamos com essa promoção divulgar e promover a qualidade dos
trabalhos produzidos pelos estudantes da Administração do RS como também o
reconhecimento aos Professores Orientadores, Registrados no CRA-RS, dos Artigos
Acadêmicos, e assim cada IES estará alinhada à valorização da profissão e na
formação de futuros profissionais, preparados para atuar de forma crítica, no mundo
do trabalho.
Atenciosamente,
Beatriz Barreto
Machado
Athanasio
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