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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas - V.P.de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1.
O Presidente do CRA/RJ, Adm. Wagner Siqueira, abriu a sessão, dando boas vindas
a todos os presentes.
2.2.
Relato de Processos:
Após a devida análise, discussão e apresentação dos votos dos respectivos
Conselheiros relatores, foram aprovados pelo Plenário, por unanimidade, os relatos
proferidos em 24 (vinte e quatro) processos nesta sessão, sendo 03 (três) que
nesta data foram relatados pelo Conselheiro Antonio Andrade, 04(quatro) processos
do Conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araujo,03(três) processos do
Conselheiro Edson Machado 06 (seis) processos do Conselheiro Jorge Humberto
Moreira Sampaio 02 (dois) processos do Conselheiro Marcus Vinicius de Seixas, 03
(três) processos do Conselheiro Paulo Cesar Teixeira e 03(três) a Conselheira Sonia
Cristina Lima Marra.
2.3. Aprovação de Atas:
Aprovadas por unanimidade as atas das sessões plenárias nºs 3209 e 3210 de
11/01/2011.
2.4. Composição das Câmaras Setoriais:
O Presidente do CRA/RJ solicitou que os Conselheiros apresentassem a composição
das respectivas Câmaras do CRA/RJ. O Vice-Presidente de Educação, Estudos e
Pesquisas, Cons. Antonio Andrade, indagou a respeito da possibilidade de se
convidar pessoas que não compõem o Plenário ou o quadro funcional do CRA/RJ
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para integrarem as Câmaras. O Presidente informou que segundo o disposto no
Regimento do CRA/RJ, as Câmaras de Educação, Estudos, e Pesquisas podem ser
compostas por pessoas físicas e jurídicas convidadas pelo CRA/RJ. O Cons. Antonio
Andrade indicou os Conselheiros Miguel Luiz Marun, Gerson Moreira da Rocha,
Carlos Roberto Fernandes de Araujo, Paulo Cesar Teixeira e Sonia Marra para a
Câmara de Educação (tendo como vice-presidente o Cons. Gerson Moreira Rocha)
e para a Câmara de Estudos e Pesquisas (tendo também como membro e vicepresidente o Cons. Wallace de Souza Vieira); e disse que aguarda sugestões de
outrem que desejem colaborar nas Câmaras por ele presididas. O Cons. Carlos
Roberto Fernandes de Araujo, Vice-Presidente de Administração e Finanças, disse
que o Cons. Ernesto Portugal será o vice-presidente da Câmara de Administração e
Finanças por ele presidida e que contará ainda com o Cons. Francisco Carlos
Santos de Jesus. O Cons. Wallace de Souza Vieira disse que a Câmara de
Desenvolvimento Institucional, a ser presidida pelo Cons. Jorge Humberto Moreira
Sampaio, também terá o Cons. Ernesto Portugal como vice-presidente, além das
Administradoras Fernanda Nadal e Elizabeth Bastos que atualmente são as
Assessoras de Desenvolvimento Organizacional do CRA/RJ. O Cons. Jorge
Humberto Moreira Sampaio sugeriu a indicação do funcionário José Ricardo Silva,
funcionário do CRA/RJ lotado na CORAF, para também compor essa Comissão por
ele presidida. Para a Câmara de Registro Profissional o Cons. Marcus Vinicius de
Seixas disse que o Cons. Raul Pádua será o seu vice-presidente e que aguarda a
separação das atribuições dos setores de Fiscalização e de Registro Profissional
para poder finalizar a composição da Câmara de Registro Profissional que preside.
A Cons. Sonia Marra sugeriu convidar o Adm. Luiz Miller de Oliveira, Chefe da
Assessoria de RH do CRA/RJ e o Assessor Jurídico Marcelo Almeida para a Câmara
de Relações Trabalhistas e Previdenciárias que ela presidirá. O Cons. Edson
Machado, Vice-Presidente de Fiscalização, indicou o servidor Leonardo Marques,
Chefe do Setor de Fiscalização, e os Conselheiros Jorge Humberto Moreira
Sampaio e Antonio Marcos de Oliveira para comporem a Câmara de Fiscalização
que será por ele presidida. O Presidente do CRA/RJ disse que outras pessoas
poderão ser convidadas a qualquer tempo, submetidas e aprovadas pelo Plenário
do CRA/RJ. O Cons. Edson Machado propôs a criação de uma Comissão de
Fiscalização. O Cons. Antonio Andrade propôs o estudo da relação universidadeempresa aplicada à formação do Administrador como tema central para início dos
trabalhos das Câmaras por ele presididas. Aprovado por unanimidade pelo Plenário
do CRA/RJ as indicações apresentadas para a composição das Câmaras do CRA/RJ
para o biênio 2011/2012. O Presidente do CRA/RJ disse que a Câmara de
Desenvolvimento Institucional já tem como encargo a elaboração do novo Modelo
Conceptual de Organização e Gestão do CRA/RJ e também a proposta
estrutural/funcional de instituição, no âmbito interno do CRA/RJ, de um núcleo de
desenvolvimento social.
2.5.
Reposição Salarial dos Empregados do CRA/RJ:
2.5.1. Aprovada por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a reposição salarial dos
empregados do CRA/RJ que será realizada pela aplicação da variação do IPCAIBGE de janeiro a dezembro de 2010, que resulta no índice de 5,9090% retroativo
a 01/01/2011. O Cons. Wallace de Souza Vieira lembrou que o Acordo Coletivo de
Trabalho assinado entre o CRA/RJ e o Sinsafispro está tacitamente renovado e que
por isso esta data-base de 1º de janeiro é a considerada pelo CRA/RJ.
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O Cons. Edson Machado sugeriu a aplicação adicional de um ganho real, mesmo
simbólico,em torno de 1,0 a 1,5% após os devidos estudos financeiros para que os
funcionários do CRA/RJ possam perceber a preocupação da Diretoria do CRA/RJ
com a sua importância no processo de desenvolvimento do CRA/RJ. O Presidente do
CRA/RJ informou que o Cons. Wallace de Souza Vieira está analisando a proposta
de revisão do Plano de Cargos e Salários do CRA/RJ, elaborada com a orientação do
do Consultor Adm. Pedro Aurélio Andrade, que após conhecer essa proposta
encaminhará para análise do Plenário do CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ disse que
outro parâmetro importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que deve ser
levado em consideração no momento da análise de proposta de aumento salarial ou
benefícios, ou seja é preciso aumentar a receita para que se possa investir mais em
pessoal, já que no último trimestre do ano passado chegou-se próximo do limite
definido pela LRF e que este percentual será melhor conhecido no momento do
fechamento do balanço de 2010; sendo necessário retomar-se a cobrança e a
execução fiscal de inadimplentes bem como reduzir as despesas de custeio do
CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ disse que será necessário olhar tanto a coerência
interna quanto o mercado e o desempenho individual de cada servidor para
melhorar as condições salariais do pessoal do CRA/RJ.
2.6. Doação do CRA/AL aos desabrigados da Região Serrana:
2.6.1. O Presidente do CRA/RJ recebeu telefonema do Presidente do CRA/AL que, em
reciprocidade a uma ajuda do CRA/RJ no ano passado, disse que fará uma doação
de R$1.000,00 (hum mil reais) do CRA/AL, via CRA/RJ, aos desabrigados da Região
Serrana que foram duramente castigados pelas chuvas.
2.7. Prorrogação de prazo de pagamento da anuidade de 2011 para os
profissionais da Região Serrana:
2.7.1. O Presidente do CRA/RJ, por sugestão da Adm. Marta Almeida do Setor de
Interiorização e do Vice-Presidente Jorge Humberto, solicitou ao Plenário a
autorização para a prorrogação de prazo para pagamento da anuidade de 2011
para os profissionais que têm domicílio na Região Serrana do Rio de Janeiro.
Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a prorrogação até 31/03/2011
do prazo para pagamento da anuidade de 2011 com 20% de desconto para os
profissionais que têm domicílio nas cidades da Região Serrana que foram
duramente castigadas pelas chuvas.
2.8. Ofício enviado ao Secretário Municipal de Administração de Areal:
2.8.1. O Presidente do CRA/RJ, apresentou o expediente que enviou por e-mail ao
Secretário Municipal de Administração de Areal, Adm. Deocélio Costa de Andrade e
disse que já recebeu um e-mail do Secretário agradecendo o apoio emprestado pelo
CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ assinalou mais uma vez a atuação efetiva daquela
municipalidade que soube utilizar com competência os dispositivos da Lei 8666/93
relativo aos casos reais de emergência, não ficando paralisada pela lentidão das
ações das grandes empresas e respaldada pelos governos federal e estadual.
Sugerindo ao final a concessão de uma Moção de Solidariedade e Apoio à Prefeitura
de Areal. Aprovado por unanimidade.
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2.9. Apresentação da Ata da 5ª Assembléia de Presidentes:
2.9.1. Apresentação do Cons. Wallace de Souza Vieira sobre a ata da 5ª Assembléia de
Presidentes/2010 do Sistema CFA/CRAs. O Cons. Wallace de Souza Vieira analisou
a ata lavrada pelo CFA e disse que o CRA/RJ havia proposto dentro do prazo em
05/11/2010 as sugestões de pauta para aquele fórum, por meio do Ofício CRA/RJ
nº 178/69 de 12/11/2009 e complementado pelo Ofício 112/2010, de 22/11/2010
que foram: Balizamento do Regimento Eleitoral do Sistema CFA/CRAs pela
legislação federal vigente com a exclusiva discriminação contida na Lei
Complementar nº 135/2010, como forma de pacificar entendimentos e facilitar as
interpretações, assim como que contemple à participação do profissional egresso
de curso tecnológico no processo eleitoral de nosso sistema, especificamente no
tocante ao direito de votar e ser votado; que na convocação do CFA o tema
“Alteração do regulamento eleitoral” e “Extensão do direito do voto” aparecem em
um só item, conjugados, parecendo que o CRA/RJ desejava tratar apenas dessa
amplitude de direito ao voto; Que na sua falta apresentou os dois temas; Que
sobre a revisão do Regulamento Eleitoral apresentou diversas sugestões
renovando uma proposta do CRA/RJ já apresentada em 2009 e renovada em
22/11/2010; Que todos os CRAs lá representados em Roraima receberam cópia
dessas sugestões do CRA/RJ; Que o CFA propôs uma comissão e que ele pediu
que o CRA/RJ presidisse; Que o CRA/RJ enviou em 02/12/2010 um Ofício ao CFA
ratificando a candidatura do CRA/RJ para compor a Comissão de Revisão do
Regulamento Eleitoral; E que por todo o exposto reclama enfaticamente a
exclusão do CRA/RJ da Ata apresentada pelo CFA. O presidente lembra que “Na
política pior do que o crime é o erro“, citando Napoleão. O Cons. Wallace de Souza
Vieira preparará um documento de protesto a ser enviado ao CFA. O Presidente do
CRA/RJ alerta para a necessidade de concessão do direito ao voto para os
Tecnólogos.
2.10. Impugnação de Editais:
2.10.1. Comunicado ao Plenário que o CRA/RJ apresentou em 17/01/2011 uma
impugnação aos editais nº 2010/002 e 2010/004 do Concurso Público para
provimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva para cargos da COBRA
TECNOLOGIA S. A. As inscrições para esse concurso iniciaram-se em 29/12/2010
com término previsto para o dia 31/01/2011. Ocorre que o Edital nº 2010/002
apresenta, entre outras, vagas para determinado cargo de “Analista
Administrativo – controle de projetos”, cujo requisito para admissão é a
formação em Educação Superior em diversos cursos de graduação e o edital nº
2010/004 apresenta, entre outras, vagas para o cargo de “Analista de Operações
– Negócios” cujo requisito para admissão é a formação em qualquer curso
superior de Educação, quando tais cargos deveriam ser restritos a
Administradores devidamente registrados no Conselho Regional de Administração
(CRA). O Presidente do CRA/RJ sugeriu uma reunião com as empresas
promotoras de concurso. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas disse que parte dos
próprios empregadores essa ação que invade o mercado de trabalho dos
administradores, principalmente na área pública em que cargos genéricos vêm
sendo criados. O Presidente do CRA/RJ lembrou que Beverly Zimpeck já
apresentava há muitos anos, propostas para a criação de cargos amplos

CRA/RJ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Sessão Plenária nº 3211

Data: 25/01/2011

Folha: 05/05

que acabavam por permitir, principalmente, nas estatais a invasão das profissões
regulamentadas por leigos de diversas origens. O Cons. Paulo Cesar Teixeira
disse que algumas empresas vêm acabando com cargos, mantendo apenas uma
remuneração para cada empregado. O Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio
disse que é preciso capacitar os funcionários do CRA/RJ para identificação das
atribuições dos empregados que realizam funções. O Presidente do CRA/RJ
reiterou a sua preocupação com a metodologia do CRA/RJ na análise de
processos de registro e fiscalização. O Cons. Jorge Humberto Moreira Sampaio
recomenda o envio de um Ofício aos juízes trabalhistas colocando o CRA/RJ à
disposição para a realização de perícias judiciais administrativas sempre que
necessário. Aprovada pelo Plenário uma ação para o registro de Pessoas
Jurídicas de empresas promotoras de concursos públicos.
2.11. Resolução Normativa CFA nº 403 de 13/01/2011:
2.11.1 O Presidente do CRA/RJ apresentou a Resolução Normativa CFA nº 403, de
13/01/2011, que reajusta os Jetons dos Conselheiros do Sistema CFA/CRAs.
Aprovado por unanimidade a ratificação daquela Resolução Normativa do CFA no
âmbito deste CRA/RJ, retroativa a 13/01/2011.
2.12
Mandato de Vogal
2.12.1 O Presidente do CRA/RJ informou que o mandato de vogal do Adm. Abílio Thomaz
de Freitas nas JUCERJA está chegando ao seu fim, sendo portanto necessária a
indicação de uma lista tríplice para que o Governador de Estado nomeie o nosso
novo representante, propondo a indicação dos Cons. Jorge Humberto Moreira
Sampaio, Paulo César Teixeira e Wallace de Souza Vieira como titulares e Lizandro
Borborema Tourinho, Miguel Luiz Marun como suplentes. Aprovado por maioria
pelo Plenário do CRA/RJ, com a abstenção de voto dos Cons. Edson Machado e
Marcus Vinicius de Seixas.

3. ENCERRAMENTO:
3.1.
A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente
CRA/RJ nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Administração e Finanças
CRA/RJ nº 01-04632-2
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1. PRESENÇAS:
1.1. Conselheiros Titulares:
Adm. Wagner Siqueira – Presidente
Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – V.P.de Planej.e Desenvolv.Institucional
Adm. Antonio Rodrigues de Andrade – V.P.de Educação, Estudos e Pesquisas
Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo – V.P. de Administração e Finanças
Adm. Edson Fernando Alves Machado – V.P. de Fiscalização
Adm. Marcus Vinicius de Seixas - V.P.de Registro Profissional
Adm. Sonia Cristina Lima Marra
Adm. Paulo Cesar Teixeira
Adm. Wallace de Souza Vieira
1.2. Conselheiros Suplentes:
Adm. Ernesto Alves Portugal
Adm. Miguel Marun
1.3. Outras presenças:
Marinei de Souza Soares – Secretariando o Plenário
Adm. Leonardo R.Fuerth – Superintendente Geral
Adm. Adolpho da Silva Oliveira – Coordenador de Administração e Finanças
Adm. Paulo Cesar Coelho – Coordenador de Fiscalização e Registro Profissional
Adv. Marcelo Oliveira de Almeida – Assessor Jurídico

2. PROVIDÊNCIAS E DELIBERAÇÕES:
2.1. Reconhecimento de Cursos de Administração:
2.1.1. O Presidente Cons. Wagner Siqueira, a respeito das análises de autorização e
reconhecimento de cursos de Administração que vem sendo submetidas ao CRA/RJ,
informou que enviou um ofício ao CFA com o seguinte conteúdo que passou a ler.”
Recomendamos que o CFA elabore o mais breve possível um tutorial ou realize uma
capacitação a nível nacional para que a atuação dos CRAs nessas avaliações possa
ser a mais profissional, isenta e precisa possível. Percebemos nesse curto espaço de
tempo desde que assumimos a gestão do CRA/RJ que há diferentes interpretações
para este problema que nos é apresentado. Devemos, por exemplo, considerar
como parâmetros em nossas avaliações as notas obtidas
pelos alunos de
Administração de determinada IES no ENADE? E os conceitos(IGC, IGC contínuo,
CC, CI, etc) divulgados pelo MEC, são levados em conta pelos CRAs? Devemos levar
em consideração o número de egressos formados pela IES e que registram
semestralmente no CRA? Ou devemos ignorar esses índices e nos ater apenas às
percepções que temos sobre as IES em estudo? Enfim, são muitas as dúvidas e
acreditamos que outros CRA tenham a mesma dificuldade. O “Termo de
Cooperação” assinado entre o CFA e o SESu/MEC prevê na 2ª cláusula, letra ‘e’:” A
SESu/MEC realizará, junto à comissão de especialistas do Conselho Federal de
Administração, processo de capacitação para a elaboração dos relatórios de
manifestação técnica acerca das condições objetivas de oferta desses cursos”.
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Ora, se o CFA recebeu tal instrução do SESu – é o que presumimos – natural e
desejável que os CRAs também sejam capacitados, garantindo assim a esperada
eficiência e unidades nas ações. Por fim, sugerimos que futuros processos deste
gênero sejam submetidos ao CRA/RJ dentro de um prazo mais dilatado de modo a
permitir que a análise desta entidade seja realizada com base em investigações,
entrevistas e discussões mais estruturadas tendo em vista o alto grau de
responsabilidade envolvido nesses opinamentos. As duas últimas remessas de
processos para análise forma absolutamente em cima do laço. Reiteramos nossos
votos de sucesso à V.Sª e a Diretoria Executiva que comandará o CFA neste
próximo biênio. “ O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo disse que na UNESA
outros cursos também estão sendo analisados por outros Conselhos Profissionais;
que dos três itens submetidos aos Conselhos apenas um trata do Projeto
Pedagógico de Curso (PPC); e assinalou que os CRAs vem avaliando positivamente
o curso de Administração da Estácio que está presente em diversos Estados do
Brasil. O Cons. Antonio Andrade disse que os Conselhos estão analisando o aspecto
relacionado à demanda do mercado de trabalho e a oferta de vagas das IES. O
Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo disse que na qualidade de avaliador do
MEC percebe o aproveitamento ilegal dos Projetos Pedagógicos de Cursos copiados
de outras IES; e que esse trabalho de inspeção do MEC ajuda que as IES voltem-se
para as suas atividades de ensino. O Cons. Antonio Andrade falou que outro
aspecto levado em consideração nas avaliações do MEC é o da inserção social das
IES junto às comunidades. O Presidente do CRA/RJ chamou a atenção para a
ausência de conceitos intermediários nas dimensões analisadas pelos CRAs, dando
como exemplo a dimensão nº 3 “Inovação” onde se indaga se a “ linha de formação
do curso apresenta alto grau de sintonia com a realidade local”(satisfatório); se a
linha de formação do curso apresenta baixo grau de sintonia com a realidade
local”(parcialmente satisfatório); ou se “a linha de formação do curso não
apresenta sintonia com a realidade local” (insatisfatório). O Presidente do CRA/RJ
advertiu que atualmente os alunos não são formados para pensar mas apenas para
copiarem conteúdos mecanicamente. O Cons. Edson Machado disse que é possível
que o Estado esteja mais voltado para o atendimento às necessidades de
crescimento do setor privado de ensino, o que gera essa distorção exposta pelo
Presidente do CRA/RJ. O Presidente do CRA/RJ disse que o mundo está
vocacionado para atender ao mercado, pois esta é a lógica da sociedade em que
vivemos. O Cons. Antonio Andrade disse que competência é o que está sendo mais
procurado na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e dos
lato-sensu visando forma o conhecimento, as habilidades e atributos (CHA) dos
jovens para o mercado; e que na formação strictu-sensu acaba existindo um
trabalho maior de reflexão sobre a realidade. O Cons. Paulo Cesar Teixeira lembrou
da entrada forte do capital privado no ensino; que os estudantes não lêem mais
pois estão direcionados para os trabalhos em grupo, apesar do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) ser voltado para o pensamento crítico,
mas que a realidade está sendo voltada para o mercado de trabalho, ou seja, os
parâmetros de avaliação são voltados para o pensamento crítico mas na prática o
que se vê não é isso. O Presidente do CRA/RJ disse que a Geração Y sofrerá com a
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falta de empregos no mundo inteiro e que esta é uma situação que está se
agravando na França, Inglaterra, Grécia, na Tunísia e em vários países. O Cons.
Marcus Vinicius de Seixas disse que a importação de engenheiros para
trabalharem no Brasil é preocupante. O Presidente do CRA/RJ disse que no
passado já se manifestou criticamente a esse respeito, quando o Ministro do
Trabalho era o Francisco Dornelles, através da campanha A imigração é o Cavalo
de Troia da Privatização. O Cons. Paulo Cesar Teixeira questionou como o CFA se
posicionaria sobre esse tem. O Presidente do CRA/RJ pediu que as Câmaras do
CRA/RJ se manifestem a respeito dessa problemática para que o CRA/RJ possa
enviar um documento ao CFA. O Adm. Miguel Marun disse que o foco no egresso,
espelhado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES é onde se pode
acompanhar a avaliação da eficiência do curso. O Cons. Carlos Roberto Fernandes
de Araujo disse que é lamentável é quando a nota do ingressante é abaixo da nota
do concluinte no ENADE.
2.3. Congratulações:
2.3.1. O Presidente do CRA/RJ disse que endereçou mensagem de congratulações e de
sucesso à Professora Malvina Tuttmann – ex-reitora da Unirio – que foi nomeada
esta semana para presidir o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e que pediu nesse expediente que o INEP dê
especial atenção ao planejamento e à execução do ENEM e do ENADE já que nas
últimas edições desses dois exames nacionais houve problemas que colocam em
dúvida a credibilidade de tais instrumentos que balizam o ensino médio e superior
no Brasil. O Cons. Antonio Andrade disse que a Professora Malvina Tuttman foi
uma ótima reitora da Unirio, onde ele leciona.
2.4. Dados do INEP/MEC:
2.4.1. O Presidente do CRA/RJ solicitou ao Superintendente Geral do CRA/RJ, Adm.
Leonardo R. Fuerth, que apresentasse alguns dados colhidos do Censo da
Educação Superior divulgados recentemente pelo MEC. O Superintendente
informou que o Inep/MEC divulgou no dia 13/01/2011 o Censo do Ensino Superior
de 2009 indicando que naquele ano 1.102.000 (um milhão cento e dois mil)
estudantes se matricularam em mais de 2.700 cursos de Administração espalhados
pelo Brasil, o que representava 18,5% de toda a população universitária brasileira;
que o levantamento indica ainda que o curso de Administração alcançava em 2009
quase o dobro de alunos do curso de Direito, o segundo mais procurado com 651
mil alunos, seguido de Pedagogia (573 mil) e Engenharia (420 mil); que entre
2005 e 2009 a procura pelos cursos de Administração teve um crescimento de
51%, menor apenas que a dos cursos de Engenharia e de Enfermagem que
expandiram 59% e 54% respectivamente no mesmo período; e que os dados da
pesquisa revelavam ainda que as IES ofereceram cerca de 735.000 vagas em
cursos de Administração, com 296.000 ingressos e 168.000 concluintes no ano. O
Cons. Edson Machado lamenta que muitas IES estão formando profissionais para
ocuparem cargos de nível médio. O Cons. Paulo Cesar Teixeira disse que há uma
enorme demanda por Técnicos de Administração, nível médio, com currículos
escolares muito próximos das matrizes curriculares dos cursos de nível superior, o
que representa uma distorção. O Presidente do CRA/RJ disse que a realização de
um Eprocad – Encontro de Professores e Coordenadores de Cursos de
Administração é necessária para se debater esse assunto, incumbindo a ASCAD de
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fazer proposta nesse sentido para ser trazida à plenário.
Pedido de Inclusão do Administrador na Estrutura Remuneratória
Especial:
2.5.1. Presidente do CRA/RJ informou que está reiterando o pedido de inclusão do
Administrador na Estrutura Remuneratória Especial que consta da Lei nº
12.277/2010 apenas para os cargos de provimento efetivo, de nível superior, de
Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo. O Pedido será
formalizado por Ofício a ser entregue ao TEM, Carlos Lupi, resgatando assim
essa discussão. O Cons. Marcus Vinicius de Seixas disse que é importante essa
medida.
2.6. Prêmio CRA/RJ Empreendedor Junior/2010:
2.6.1. O Presidente do CRA/RJ submeteu ao Plenário a renovação do Prêmio CRA/RJ
Empreendedor Junior/2010 (Desafio Sebrae), pedindo antes ao Superintendente
Geral do CRA/RJ, que oferecesse mais informações sobre o assunto. O Adm.
Leonardo Fuerth informou que esse prêmio visa distinguir os alunos de cursos de
Administração do Estado do Rio de Janeiro que tenham obtido os melhores
resultados no Desafio Sebrae; que ainda resta conceder esse prêmio aos que se
destacaram em 2010 e que o Cons. Francisco Carlos Santos de Jesus estará em
breve indicando os nomes dos agraciados para que o CRA/RJ realize a
homenagem. Aprovado por unanimidade pelo Plenário do CRA/RJ a renovação
do Prêmio CRA/RJ Empreendedor Junior para os anos de 2011 e 2012.
2.7. Fóruns Regionais das Microempresas:
2.7.1. O Presidente do CRA/RJ comunicou que a participação de representantes do CFA
no Fórum Permanente das Micro Empresas de Pequeno Porte se deu em razão
de gestões realizadas junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, mediante apresentação de trabalhos do CFA na área da micro
e pequena empresa, ressaltando que o Fórum é um espaço de debates e de
conjugação de esforços entre o governo e o setor privado, para elaboração de
propostas e ações de políticas públicas orientadas às microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), com o objetivo de divulgar e promover o
fortalecimento das ME e EPP e segundo a legislação correlata o SEBRAE é um
membro nato de tal Fórum que é coordenado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ASJUR do CRA/RJ
acrescentou que há a previsão legal de instalação de Fórum Regional de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Estado do Rio de Janeiro, o
qual já manifestou interesse em sua instalação, estando pendente a edição de
seus atos normativos ( Lei/Decreto instituindo o Fórum; Portaria instituindo seu
regimento; credenciamento/previsão legal das entidades de apoio e
representação que integrarão o Fórum Regional e Documento oficial do Governo
do Estado solicitando a integração do Fórum Regional no Fórum Permanente). A
proposta do CRA/RJ será de solicitar-se uma vaga, visando estabelecer a
representatividade dos administradores no Fórum Regional.
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2.8. Novo Modelo de Carteira de Identidade Profissional:
2.8.1. O Presidente do CRA/RJ disse que a Carteira de Identidade Profissional dos
Administradores e demais profissionais registrados no Sistema CFA/CRAs está
sendo impressa em cartões de PVC de péssima qualidade e que por esse motivo
as imagens das fotos dos profissionais desparecem dentro de um certo tempo. O
Cons. Marcus Vinicius de Seixas (VIPREG) disse que está investigando como a
OAB e outros Conselhos Regionais imprimem suas carteiras de identidade, e com
que mecanismos de segurança trabalham para evitar falsificações, para saber o
que poderá ser proposto pelo CRA/RJ ao CFA.
2.9. Outros Assuntos:
2.9.1. O Cons. Carlos Roberto Fernandes de Araujo, na qualidade de Presidente da
Comissão Especial de Licitação do CRA/RJ, do CRA/RJ, disse que o certame por
carta-convite visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de
execução de Obra de Reforma e Modernização do Auditório Gilda Nunes e
criação de espaço para a implantação da TV Web CRA/RJ, marcado inicialmente
para o dia 18 de janeiro de 2011 às 11:00 horas foi adiado para o dia 27 de
janeiro de 2011 pois apenas uma empresa interessada se fez presente à primeira
convocação.

3. ENCERRAMENTO:
3.1. A sessão foi encerrada com a lavratura da presente ata que vai assinada pelo
Presidente, Adm. Wagner Siqueira, e pelo Vice-Presidente de Administração e
Finanças, Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo.
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