
CRA-GO INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO PERANTE 
CONCURSOS PÚBLICOS DE TODO O ESTADO

Perante a importância do exercício legal da profissão, o CRA-GO obteve resultados positivos em Ação 
Civil Pública referente aos cargos e requisitos de ingresso previstos no Edital de Concurso Público nº 01/2022. 
(Pág.7)

Jornal aDM
Edição Janeiro / Março 2022

CRA-GO amplia gama de projetos 
institucionais

Centro de 
Ensino Superior 
de Jataí (CESUT) 
e o CRA-GO 
alinham ações 
conjuntas para 
a educação dos 
administradores 
de Jataí. (Pág. 6)

Clube de Benefícios do CRA-GO conta com 
novidades

Vantagens e descontos 
em diversos benefícios fazem 
parte do programa Clube 
de Vantagens do CRA-GO. 
O serviço oferece ofertas 
especiais para os profissionais e 
tecnólogos registrados e em dia 
com as obrigações do Conselho. 
(Pág. 4)

Plataforma exclusiva 

“Talentos” é a nova 
plataforma de busca 
de emprego exclusiva 
para os profissionais de 
Administração. O novo 
sistema gratuito disponível 
realiza o recrutamento e 
seleção para encontrar e 
intermediar os talentos as 
empresas. (Pág. 3)

18º edição do EPROCAD será em 
junho 

Este ano, o tema central será “Desafios 
no Ensino de Administração Pós-Pandemia: 
como transformar a sala de aula num ambiente 
dinâmico, interessante e inovador”. (Pág. 3) 

CRA-GO se prepara para lançar uma nova 
campanha cadastral

No mês de Abril o CRA-GO realiza mais uma campanha 
cadastral. atualização é fundamental para a manutenção do 
exercício regular da Profissão de Administrador. (Pág. 4) 

Sessão Especial em Homenagem aos 
57 anos de Administração definida 

No dia 8 de Setembro de 2022, é a 
data oficial em que será realizada a Sessão 
Especial em Homenagem ao Dia Nacional 
do Administrador proposta pelo Vereador 
Anselmo Pereira. (Pág. 5)



2022: Um primoroso recomeço
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EXPEDIENTE

Sede e Seccionais

SEDE DO CRA-GO

Rua 1.137, nº 229, Setor 
Marista, Goiânia.
Telefone: (62) 3230-4700
E-mails: crago@crago.org.br
Site: www.crago.org.br 

Seccional de Caldas Novas
Rua Ilídio Lopes de Moraes, n° 40, 
Ed. Tangaraí Center, Centro
Telefone: (64) 3455-4446
E-mail: caldasnovas@crago.org.br

Seccional de Itumbiara
Av. Calixto Jorge, Lt. 09, Qd. 10, St. 
Sen. Pedro Ludovico Teixeira
Telefone: (64) 3404-5668
E-mail: itumbiara@crago.org.br

Seccional de Jataí
Rua Luiza Miranda, Lt. 28, Qd. 07, 
Setor Hermosa
Telefone: (64) 3636-8689
E-mail: jatai@crago.org.br

Seccional de Luziânia
Av. Sarah Kubistchek, Qd. MOS, 
Lote 06, Parque JK, Setor Mandú
Telefone: (61) 3622-8225
E-mail: luziania@crago.org.br

Seccional de Mineiros
Travessa W-5, Qd. 1-A, Lote 2-A, 
Setor Rodrigues
Telefone: (64) 3672-0078
E-mail: mineiros@crago.org.br

Seccional de Rio Verde
Rua Quinca Honório, Lt. 02, Qd. 81, 
Setor Morada do Sol
Telefone: (64) 3623-0790
E-mail: rioverde@crago.org.br
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“O mundo iniciou esse ciclo 
de uma forma mais esperan-
çosa. E o Conselho Regional 
de Administração de Goiás 
(CRA-GO) driblou todos os 
desafios impostos no decor-
rer de 2021. E neste ano de 
2022 seguimos com o mesmo 
ritmo para atender de forma 
digna e eficiente os profissio-
nais e a sociedade. 

Entre as principais responsa-
bilidades deste meu mandato 
está a prioridade das fisca-
lizações, com o objetivo de 
proteger e zelar pelos inte-
resses da sociedade e assegurar o exercício 
profissional das pessoas habilitadas para 
agregar cada vez mais valor à profissão no 
estado e país.

Pensando nisso, neste ano já contabiliza-
mos ações fiscalizatórias, onde obtivemos 
sucesso. Neste ano começamos realizando 
fiscalização in loco e centenas de ofícios que 
são encaminhados às empresas ou prefei-
turas das cidades do estado. Com destaque 
para o trabalho de sucesso na orientação 
nos editais de Concursos Públicos. Afinal, a 
fiscalização tem em sua base a intenção de 
orientar e informar a categoria e a socieda-
de sobre a legislação.

Além de pensar na valorização da profis-
são, também buscamos valorizar e oferecer 
benefícios aos profissionais devidamente 
registrados. Para isso, o CRA-GO tem no-
vas parcerias e novidades no Clube de Van-
tagem do profissional da Administração. 
Exemplo disso é a nova parceria exclusiva 
com a Academia Gracie Barra, e a parceria 
com a Prodent Odontologia.

Devo acrescentar que para o CRA-GO 
também é imprescindível contribuir para o 
conhecimento, garantindo eficiência e su-
cesso econômico para as empresas. Deixo 

o meu sincero agradeci-
mento aos profissionais 
que contribuíram conos-
co em levar um conteúdo 
rico em informação e gra-
tuito por meio do nosso 
canal no YouTube. 

Em especial quero desta-
car o sucesso da progra-
mação do Mês da Mulher 
neste ano. O CRA-GO em 
conjunto com a Comis-
são Especial CRA Mulher 
realizou semanalmente, 
durante todo o mês de 
março, palestras e lives 

para prestigiar a data. Reconheço que foi 
de suma importância contribuir para os 
processos de autoconhecimento e auto-
desenvolvimento, da mulher que deseja 
aprimorar sua performance e alcançar mais 
sucesso profissional.

E por falar em aprimoramento e sucesso, 
acredito estarmos em constante evolução. 
E tendo em mente um desenvolvimento 
em âmbito estadual demos seguimento às  
reformas das seccionais. A principal meta 
é atender de forma eficiente e eficaz às de-
mandas dos administradores e tecnólogos, 
bem como de oferecer conforto e comodi-
dade aos mesmos. 

Desejo que neste recomeço possamos jun-
tos crescer e lutar pela nossa categoria. 
Com cada obstáculo, um desvio é constru-
ído e nos fortalecemos. Até aqui um longo 
caminho foi percorrido, minha gratidão a 
todos que se consideram parte dessa jorna-
da!”

Samuel Albernaz

Presidente do CRA-GO



Vem aí a 18º edição do EPROCAD
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 O ano se inicia com muitos projetos bem solidificados, entre eles, está o 18º Encontro de Professores e Coorde-
nadores de Administração (Eprocad). O evento já tem data oficial para ocorrer, será no dia 25 de junho. Todo o corpo 
dirigente e docente dos cursos de Administração e áreas conexas tem um encontro marcado na ocasião.

 Este ano, o tema central será “Desafios no Ensino de Administração Pós-Pandemia: como transformar a sala de aula 
num ambiente dinâmico, interessante e inovador”. O evento é fruto de discussões envolvendo CFA, CRAs, Universida-
des e Ministério da Educação acerca do pensar, produzir, comunicar e principalmente ensinar de forma diferenciada. 

 “O evento tem o objetivo de discutir a qualidade de ensino de administração, os rumos do ensino superior no Es-
tado de Goiás, o aprimoramento de técnicas de ensino e o aprofundamento do conhecimento em área de atuação da 
Administração”, comenta o presidente do Conselho Regional de Administração, Adm. Samuel Albernaz.  

 O evento é fruto de discussões envolvendo CFA, CRAs, Universidades e Ministério da Educação acerca do pensar, 
produzir, comunicar e principalmente ensinar de forma diferenciada.

 As inscrições são gratuitas e com certificação. Mais informações e a programação completa do evento já estão 
disponíveis no site: (www.crago.com.br). 

 Já imaginou um site de emprego exclusivo para os 
profissionais de Administração? Esse é um sonho antigo do 
Sistema CFA/CRAs que já é uma realidade. O novo sistema 
gratuito disponível realiza o recrutamento e seleção para 
encontrar e intermediar os talentos as empresas.

 O sistema CFA/CRAs - Talentos é para o profissional em 
administração, principalmente para aqueles com experiência 
apenas acadêmica em busca do primeiro estágio ou emprego. 
Também é para aqueles que já adquiriram experiência e 
estão em busca da sua recolocação no mercado de trabalho.

 Segundo o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel 
Albernaz, o projeto objetiva incentivar os profissionais 
de Administração para cada vez mais buscarem novos 
desafios e horizontes nesse mercado de trabalho altamente 
competitivo e seletivo.

Novidade: Talentos é plataforma de busca emprego exclusivo 
para os profissionais de Administração
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Clube de vantagens do CRA-GO conta com novas parcerias 
 Novidade no Conselho Regional de Administração 

de Goiás! Uma delas é a nova parceria exclusiva com 
a Academia Gracie Barra. Além disso, o convênio con-
templa ainda os familiares do profissional, bem como 
cônjuge e filhos (as). 

 O benefício exclusivo no Clube de Vantagem do Ad-
ministrador é mais uma opção para os profissionais re-
gistrados no CRA-GO cuidarem da saúde.

 Falando em saúde, o CRA-GO também disponibili-
za desconto em tratamento odontológico. A Prodent 
Odontologia oferece aos adimplentes no CRA-GO o 
desconto de 25% no tratamento odontológico. Já os fa-
miliares (cônjuge e filhos), a porcentagem é de 15% no 

valor do tratamento realizado para cada.
 Acesse o site: (www.crago.org.br) e conheça os benefícios especiais que só o Administrador e tecnólogo tem em 

cursos, escolas de idiomas, lazer, saúde, bem-estar, serviços e muito mais!

 O CRA-GO deu início no dia 21 de janeiro 
a primeira Campanha Cadastral do ano. Des-
ta vez, administradores e tecnólogos com 
registro no CRA-GO, foram incentivados a 
terem os dados atualizados no sistema. Des-
ta forma, o processo de comunicação com o 
Conselho será mais efetivo.  

 Para o vice-presidente do Conselho Adm. 
Jean Marc Nacife é importante incentivar os 
administradores e tecnólogos com a anuida-
de em dia, a manterem os seus dados atuali-
zados para que as ações da entidade possam 
ser acompanhadas, bem como notícias acer-
ca da categoria, clube de vantagens e ações 
de fiscalização.

 Para atualizar seus dados é bem simples. 
Basta você acessar na página principal do 

nosso site, no canto direito da tela o botão “SERVIÇOS ONLINE”. Insira seu login de acesso e depois clique em “MEUS 
DADOS”.

CRA-GO inicia 2022 com a realização de Campanhas Cadastrais

 No mês de Abril o CRA-GO se prepara para lançar 
uma nova campanha cadastral. Esta atualização é funda-
mental para que você receba as informações do CRA-GO 
e do CFA, como ações de fiscalização, convênios, eventos 
e de sorteios exclusivos.

 A inscrição no Conselho Regional de Administração é 
requisito indispensável para o exercício regular da Pro-
fissão de Administrador. A manutenção do registro ga-
rante o exercício legal da profissão a qualquer tempo, e 
representa obrigação tributária relativa ao pagamento 
da anuidade.

Campanha de Recadastramento

 Comodidade e agilidade fazem parte das vantagens 
oferecidas pelo CRA em sua cidade. O itinerante Móvel 
do Conselho esteve em Anápolis, no dia 26 de janeiro. 
A ação aconteceu na Avenida Santos Dumont, esquina 
com Zeca louza, no Bairro Jundiaí, em Anápolis. 

 Ampliando a praticidade aos demais municípios goia-
nos, o CRA-GO promoveu mais uma ação itinerante. 
Desta vez, Aparecida de Goiânia recebeu o CRA Móvel, 
no dia 24 de fevereiro, na Avenida Independência, Setor 
Serra Dourada (em frente ao Aparecida Shopping).

 O equipamento conta com tecnologia de ponta, onde 
foram ofertados todos os  serviços do CRA-GO.

Conselho itinerante: CRA Móvel 
vai até Anápolis e Aparecida de 
Goiânia 
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 As participações do CRA-GO visam à aproximação 
com os bacharéis, bem como a disseminação da missão e 
trabalho do Conselho, sendo uma forma de orientar e es-
timular os recém formados, para realizar o registro profis-
sional, bem como reforça a importância da entidade para 
coibir o exercício ilegal da profissão e criar oportunidades 
no mercado de trabalho.

 O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz ain-
da reforça que a participação nestas solenidades aproxi-
ma ainda mais os formandos com o Conselho, sendo uma 
forma de orientá-los e estimular o registro profissional. 
“Agora eles, com competência, ética e responsabilidade 
organizam, planejam, gerenciam e comunicam- se diante 
de pessoas e organizações”, conclui o presidente.

Formatura: Ápice da jornada do estudante

 Atendendo ao convite da Faculdade Evangélica, em Ceres, na noite do dia 21 de janeiro, o presidente do Conse-
lho Regional de administração, Adm. Samuel Albernaz participou da colação de grau da turma de administração da 
instituição. Como convidado especial, Albernaz parabeniza os novos profissionais, desejando sucesso no mercado de 
trabalho e pela conquista alcançada. 

 Faculdade Evangélica

 O CRA-GO, participou no último dia 25 de fevereiro da solenidade de colação de grau da Faculdade FGI, em Jataí, 
Goiás. Ao discursar o Presidente do Conselho, Samuel Albernaz, parabenizou os formandos e familiares pela conquis-
ta e também convidou todos a se registrarem na autarquia, contribuindo assim para a valorização da profissão e do 
profissional.

Faculdade FGI

 No dia 25 de março, o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, faz as honras para os formandos do curso de 
Administração da Faculdade Noroeste (FAN). O evento ocorreu no Teatro Madre Esperança Garrido.

Faculdade Noroeste (FAN)

 No dia 16 de março a Conselheira Admª Karla Vaz Malaquias representou o Conselho Regional na colação de grau 
dos formandos em Administração da Faculdade IPOG. 

Faculdade IPOG

 No dia 8 de Setembro de 2022, é a data oficial em 
que será realizada a Sessão Especial em Homenagem ao 
Dia Nacional do Administrador proposta pelo Vereador 
Anselmo Pereira. O evento contará com a presença de 
professores, diretores e estudantes de várias faculdades 
de Administração, além de representantes da categoria. 

 A homenagem é uma forma de reconhecer a profissão 
que vem ganhando relevância cada vez maior na sociedade 
moderna, bem como está sendo cada dia mais valorizada 
por jovens na escolha do curso superior. E para reforçar  
essa perspectiva, o  Economista Eduardo Alcântara irá 
proferir a palestra.

 De acordo com o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel 
Albernaz, os 57 anos de regulamentação da profissão 
devem ser comemorados, mas também precisam passar por 

uma reflexão, para que os profissionais da área possam ocupar maior espaço no mercado de trabalho, principalmente 
na Administração Pública. 

 O evento também contará com a transmissão pelo canal oficial do CRA-GO. (www.youtube.com/CRAGOOFICIAL). 

Dia Nacional do Administrador 
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 O Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT) 
recebeu no dia 28 de janeiro, a visita do presi-
dente do Conselho Regional de Administração de 
Goiás (CRA-GO), Adm. Samuel Albernaz, e foi re-
cepcionado pelo presidente da Fundação Justus, 
professor Dr. Milton Justus e pelo presidente da 
Fundação Educacional de Jataí, professor Cristia-
no Oliveira.

 O encontro, realizado de forma institucional, 
teve como objetivo alinhar ações conjuntas entre 
o curso de Administração e a instituição, a fim de 
ver os avanços da gestão e pautar assuntos de in-
teresse voltados à educação. Na oportunidade, o 
presidente do CRA-GO reforçou que o objetivo é 
estreitar os laços que unem as instituições, desen-
volvendo parcerias.

CRA-GO amplia projetos institucionais e alinha ações conjun-
tas para a educação dos administradores de Jataí

 No dia 13 de março, foi a vez do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) receber em sua sede o 
Diretor Geral da Faculdade de Piracanjuba (FAP) e do Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT), Prof. Adm. Milton 
Justus. 

 Na ocasião foi discutida a importância da parceria entre as instituições com o  CRA-GO. “Além de ser uma orien-
tação do Ministério da Educação para que se tenha esta parceria, também vejo um grande diferencial na educação 
dos novos administradores. Ao decorrer da formação eles já têm o acesso aberto com o Conselho que tanto luta pela 
categoria”, destaca Milton.  

 Na oportunidade também foi debatido a importância de que os representantes políticos tenham conhecimento 
sobre administração, gestão e capacidade técnica na administração pública. E por fim, o presidente do CRA-GO pre-
senteou o Prof. Adm. Milton Justus com um exemplar do livro “Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs”.

Vez do CRA-GO como anfitrião 

 Na visita realizada em março, o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz agradeceu ao Prof. Adm. Milton 
Justus pelo atendimento do ao pedido para a recriação do curso de Administração no CESUT, que já está em plena 
atividade, com previsão de nova turma até o fim deste semestre.

 “Foi uma alegria diferenciada. Tive a oportunidade de conversar sobre isso com o nosso presidente, o Samuel que 
esteve visitando o CESUT, uma instituição com quatro décadas de existência e por cerca de cinco anos o curso de ad-
ministração estava adormecido. Então para nós o resgate do curso foi uma alegria imensurável.  Ver aqueles alunos 
buscando por essa profissão é uma alegria que não tem comparação”, comemora Justus. 

 Milton também destacou as ações de incentivo fornecidas pelas instituições de ensino para os futuros profissio-
nais de administração. Com tais iniciativas os alunos saem com uma base sólida, preparados para o mercado de traba-
lho e para o desenvolvimento acadêmico. “Nós fazemos isso de forma bastante prática, inclusive com o fomento das 
empresas Júnior. O nosso curso, além de ser baseado em habilidades e competências, a gente também incentiva muito 
o trabalho na prática”, finaliza Milton. 

Conquista para os administradores

O CRA-GO possui um canal de denúncias virtual, aberto para que 
administradores, tecnólogos e a população em geral possam contribuir, 
de forma anônima, com a atuação do setor de fiscalização da entidade. 

Para enviar uma denúncia, basta acessar o site do Conselho, 
www.crago.org.br e ir à aba de ‘Fiscalização’, clicar em ‘Denúncia’ e 
encaminhar no e-mail fiscalizacao@crago.org.br ou telefone (62) 3230-
4744 e 3230-4742.

Informe o Conselho sobre irregularidades
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Uma fiscalização fortalecida resguarda a profissão

 Seguindo a sua principal missão, de resguardar o profissional da administração e sua atuação no mercado de traba-
lho, o Conselho Regional de Administração de Goiás deu continuidade às ações de Fiscalização.

 Durante toda a semana, do dia 14 a 18 de fevereiro, a equipe de fiscais da Entidade percorreu diversas cidades e 
fiscalizou empresas a fim de coibir, conscientizar e orientar profissionais e empresas sobre a legalidade do exercício 
da profissão do administrador.

 As ações no leste goiano incluíram as microrregiões no entorno de Brasília. As empresas e organizações das cida-
des de Formosa, Planaltina, Valparaíso, Luziânia e Novo Gama receberam a equipe de fiscais do CRA-GO.

Empresas organizadoras: As empresas designadas a organizar um processo seletivo público ou concurso públi-
co precisa ter registro no CRA-GO, conforme a Lei 6.839/80 e a Lei da Profissão da Administração, n° 4.769/65. O 
Conselho pode solicitar ao órgão que a empresa faça o registro quando a mesma não o possui, por meio de ofício ou 
intimação.

Cargos do Administrador e Tecnólogos: O CRA-GO fiscaliza os editais de concursos públicos e processos seleti-
vos públicos, com preenchimento de vagas, que são atividades privativas de Administrador e/ou Tecnólogo, conforme 
dispõe a Lei 4.769/65. A falta de formação específica e de habilitação legal pode culminar na contratação de um pro-
fissional não capacitado para o cargo, incorrendo ainda em exercício ilegal da profissão.

Como atua a fiscalização?

 Em março, o Conselho Regional de Administração de Goiás realizou 
uma Ação Civil Pública ao Estado de Goiás referente aos cargos e 
requisitos de ingresso previstos no Edital de Concurso Público nº 
01/2022. No edital é possível verificar que em alguns cargos não é 
solicitado comprovar que o candidato possui requisitos necessários 
para pleitear a vaga.

 Os cargos em questão são os de: “Analista de Gestão Governamental”, 
especificamente quanto às especialidades “Licitações e Contratos”, 
“Gestão e Desenvolvimento de Pessoas” e “Orçamento e Finanças do 
Tesouro Estadual”. 

 Para o Assessor Jurídico do CRA-GO, Getúlio Mendonça o principal objetivo da Ação Civil Pública é compelir o 
Estado de Goiás que no momento da elaboração e publicação do edital, ele preveja que os candidatos possuam o 
diploma em nível superior em administração e cadastro junto ao CRA - GO.

 Para o Diretor de Fiscalização do CRA-GO, Adm. Wandré Garcia, o objetivo do Conselho é o de que esses cargos 
não sejam ocupados por leigos ou profissionais inabilitados, com o intuito de colaborar para a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos ao garantir que o cargo seja ocupado somente por profissional legalmente habilitado.

CRA-GO intensifica fiscalização perante concursos públicos 
de todo o Estado

 Perante a importância do exercício legal da profissão, o CRA-GO obteve 
resultados positivos. Foi o caso na Prefeitura de Jandaia, na qual a empresa 
Método Soluções Educacionais LTDA e a Responsável Técnica pela mesma, 
requereram perante o CRA-GO, os registros secundários, pois já possuíam as 
inscrições no CRA-MT.

Resultado positivo
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 Em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, o CRA-GO realizou durante o mês de março, uma homenagem 
especial às mulheres profissionais da Administração. Ao todo foram realizadas quatro lives, todas com a co-realiza-
ção da Comissão Especial CRA Mulher ADM. Esta foi uma forma encontrada pelo Conselho, para valorizar e reconhe-
cer o trabalho prestado em prol da Administração e do desenvolvimento do estado de Goiás e no Brasil.

CRA-GO e Comissão Especial CRA Mulher ADM se unem em 
lives

Mulheres Administradoras no Comando
 No dia 8 de março realizamos a 1ª live com o tema: “Mulheres Administradoras no Comando: Desenvolvendo 

Emoções Positivas e uma Mentalidade de Sucesso”, apresentada pela Admª Aline Bitencourt.

Mulheres Modernas 
 Já no dia 18 de março a palestrante Katleem Lima discorreu sobre: “O papel da dimensão feminina nas modernas 

formas de produção”. 

Liderança Profissional
 Dando continuidade a programação, no dia 24 de março, Regina Stefan trouxe o conteúdo: “Liderança Profissio-

nal em Busca do Autoconhecimento”.

Empoderamento feminino
 Finalizando o especial, no dia 31 de março, Pryscilla Tomkowski abordou a temática: “Empoderamento feminino: 

Criando oportunidades e atuando na inteligência de negócios”.

Homenagem em Vídeo
O CRA-GO ainda produziu um vídeo em 

homenagem as mulheres, disponibilizado no 
YouTube e rede sociais do Conselho, não per-
ca tempo e vá assistir no YouTube do Conselho 
(youtube.com/cragooficial).

Segundo o Presidente do Conselho, Samuel 
Albernaz, os eventos são o mínimo que o CRA-
-GO pode oferecer: “As mulheres, são impor-
tantes pilares da Casa da Administração”, disse 
Albernaz.
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 Com a proposta de oferecer uma educação acessível a todos, o projeto “Inclusão Digital Cristã (IDC)” forma jovens 
e idosos carentes na área técnica de informática, desde o ensino básico até a programação robótica. Localizado no Se-
tor - Expansul em Aparecida de Goiânia, mais precisamente na paróquia Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, 
o projeto necessitava de uma orientação especializada.

 Abenazio Júnior, coordenador do projeto recorreu ao CRA-GO na tentativa de aprimorar as aulas gratuitas forne-
cidas para a população. A princípio, Abenazio foi convidado para uma reunião com o Presidente do Conselho Regional 
de Administração, Adm. Samuel Albernaz, na sede do CRA-GO.

 Para Júnior, os indivíduos com habilidades digitais desenvolvidas são capazes de empregar a tecnologia de forma 
a melhorar suas condições de vida. “Estamos buscando o aperfeiçoamento para colocar os alunos prontos para o mer-
cado de trabalho. Por isso recorri ao Presidente Adm. Samuel Albernaz, solicitando uma consultoria para desenvolver 
melhor um curso, ou melhorar os que já oferecemos”, conta Abenazio.

 Após a primeira reunião, Albernaz convidou o Instituto Promover – IPHAC, parceiro do Conselho para juntos 
darem continuidade ao desenvolvimento do projeto. Já no dia 5 de abril, foi realizada uma segunda reunião onde as 
representantes do IPHAC Amanda Lemes e Aline Grossi estiveram presentes em nome do Diretor Geral e Conselhei-
ro do CRA-GO, Adm. Valdinei Valério da Silva.

 Por fim, o IPHAC irá realizar uma visita presencial a sede do IDC para verificar de perto o projeto. Além disso, na 
reunião foi adiantado que o projeto contará com um plano de ação (ainda a ser definido), com carga horária e norte 
para os cursos, fornecidos pelo IPHAC.

 Em resposta à solicitação feita por Abenazio, o Adm. Valdinei Valério da Silva se dispôs positivo quanto às deman-
das que foram apresentadas, reconhecendo de forma necessária o papel que o idealizador do projeto desempenha 
para a qualificação profissional.

CRA-GO e o IPHAC apoiam projeto ‘Inclusão Digital Cristã – 
IDC’


