INFORMAÇÕES DA CHAPA 1 - CRA_RS

Colegas de profissão. É chegada a hora de renovar 2/3 dos Conselheiros do CRA-RS e a
proposta da Chapa 1 é de renovação contínua. Pretendemos concretizar a renovação
iniciada em 2016, quando foram eleitos 1/3 dos atuais Conselheiros. Nossas propostas
estão centradas em quatro eixos norteadores oriundos do processo de planejamento
estratégico iniciado em 2014 no nosso estado. Naquela oportunidade, muitos colegas, de
diversos segmentos, identificaram diversas forças e oportunidades, bem como algumas
ameaças e pontos a melhorar. Para fazer a diferença no dia 17/10 VOT E CHAPA 1. 1 EIXO
FISCALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO - conscientizar sobre a importância do
registro profissional; - implementar ações de fiscalização proativas junto às pessoas
jurídicas de direito público e privado; - fortalecer a participação dos Tecnólogos nas
decisões estratégicas da profissão, reafirmando o seu papel para o mercado e a sociedade.
2 EIXO EVENT OS E PARCERIAS - ser um ator com foco na tríplice hélice: academia;
mercado e sociedade; - ser um parceiro estratégico para o fortalecimento dos mercados,
setores, regiões e principalmente a sociedade gaúcha; - fortalecer as IES's, contribuindo
para que sejam agentes de desenvolvimento regional a partir da disseminação das melhores
práticas de gestão; - criar um portal de Relacionamento Acadêmico para compartilhar com
os acadêmicos oportunidades de geração de conhecimento, visitas ao CRA-RS e espaço
coworking nas seccionais. 3 EIXO QUALIFICAÇÃO - ser referência na divulgação e
disseminação da inovação; - articular estratégias com os cursos e programas de pósgraduação, grupos de pesquisa para geração de conhecimento inovador nos profissionais de
Administração; - reativar a parceria com o SEBRAE, promovendo a capacitação e
formação de multiplicadores para micro e pequenas empresas; - continuar o processo de
fortalecimento das Câmaras Setoriais e criar outras Câmaras em áreas específicas da
Administração, como marketing, finanças, gestão de pessoas e gestão de operações,
ampliando a inserção no interior do estado. 4 EIXO GESTÃO - priorizar práticas
sustentáveis em suas ações; - ter foco de análise global para ações efetivas locais; - primar
pela destinação dos recursos para o fortalecimento dos profissionais, dos registrados, dos
cursos e das diferentes regiões do RS; - construir um modelo de gestão de pessoas
cocriado no CRA, considerando possibilidades e realidade; - atualizar o planejamento
estratégico do CRA-RS.

