RELATÓRIO CONCLUSIVO – COMISSÃO PERMANENTE DO CREA-SP
JOVEM – EXERCÍCIO 2018
Considerando o disposto no artigo 135 do Regimento do CREA-SP, esta Comissão vem
apresentar o seu relatório final do exercício de 2018:
A Comissão foi constituída pelo Plenário do CREA-SP, em Sessão Ordinária nº 2036,
Decisão PL/SP nº 012/2018, dando-se continuidade aos trabalhos com a abertura do Processo
C-153/2018 CL.
BREVE RELATO DOS TRABALHOS REALIZADOS:
 Atualização do site do CREA-SP Jovem no Portal do CREA-SP:
o Repaginação e identidade visual da home;
o Compatibilização de visualização do site em dispositivos móveis;
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o Composição das comissões desde sua criação;
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o Alimentação do Portal de Notícias do CREA-SP Jovem;

o Link das Oportunidades de Emprego, Estágio e Cursos do Portal do CREA-SP no
site do CREA-SP Jovem;
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o Histórico do trabalho da comissão desde sua criação com inserção de materiais do
arquivo como fotos, documentos e relatos;

o Cadastro para novos filiados em fase construção e implementação pelo
Departamento de Informática e Departamento de Comunicação e Eventos do
CREA-SP.
 Tratativas administrativas e deliberações para realização do IX Encontro Estadual do
CREA-SP Jovem:
o Reunião com a presidência para definição da estratégia do evento;
o Reuniões com diversos departamentos do CREA-SP envolvidos para a realização
do evento.
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 Desenvolvimento de identidade visual do evento: folder, site, camiseta e outros materiais
de divulgação.

 Divulgação de editais para parcerias e participações no evento IX Encontro Estadual do
CREA-SP Jovem.
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 Estabelecimento de contatos com profissionais da área de tecnologia e afins para
proferirem palestras e dinâmicas no IX Encontro Estadual do CREA-SP Jovem.

 Trabalho social realizado durante o IX Encontro Estadual do CREA-SP Jovem com
arrecadação de alimentos e doação com parceria da Associação Paulista de Creanos às
instituições “Grupo Anjo Azul - Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer” e “Casa
Transitória de Apoio ao Paciente com Câncer”.
 Gravação de vídeos por alguns palestrantes e pelo Presidente do CREA-SP para
divulgação do IX Encontro Estadual do CREA-SP Jovem.
 Gravação de vídeo para divulgação do Programa CREA-SP Jovem junto ás Instituições de
Ensino, Associações de Classe e afins.
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EVENTOS REALIZADOS E PARTICIPAÇÕES:
 Palestra na 2ª Jornada de Engenharia, Carreiras e Profissões, no dia 25 de agosto de
2018, às 14h00, no Instituto de Engenharia, Av. Dr. Dante Pazzanese, nº120, São PauloSP.
 Palestra sobre o CREA SP Jovem solicitada pela Universidade de Mogi das Cruzes –
UMC o Prêmio CREA-SP de Formação Profissional, no dia 05 de setembro de 2018, às
19h30.
 Palestra sobre o CREA SP Jovem solicitada pela Comissão de Relações Públicas no
1º ENECEC, no dia 05 de outubro de 2018.
 Palestra sobre o CREA SP Jovem solicitada pela Comissão de Relações Públicas no
1º ENECEQ+GEO, no dia 28 de novembro de 2018.
 Participação no Fórum Jovem durante a SOEA, realizado nos dias 21/08 a 24/08/2018, em
Maceió - AL.
 IX Encontro Estadual do CREA-SP Jovem nos dias 21 e 22 de Outubro de 2018, no
Auditório Sede Angélica, Av. Angélica, 2.364 em São Paulo-SP, das 8 horas e 30 minutos
às 18 horas, para o público alvo de estudantes e recém-formados da área de Engenharia
e Tecnologia do Estado de São Paulo, que contou com 570 inscritos e 132 participantes.
 Entrega de 297,8 Kg de alimentos e 51 litros de óleo arrecadados no IX Encontro Estadual
do CREA-SP Jovem, no dia 18 de dezembro de 2018 às 11h00, na Sede Angélica, Av.
Angélica, 2.364 em São Paulo-SP, com parceria da Associação Paulista de Creanos às
instituições “Grupo Anjo Azul - Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer” e “Casa
Transitória de Apoio ao Paciente com Câncer”.
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SUGESTÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2018:
 Verificada intensão de participação de um grande público, distante da sede do CREA SP,
o que levou a comissão a verificar que existe a possibilidade de transmissão do evento
junto ao departamento técnico e com isso a participação de grupos reunidos em entidades
parceiras ou ate mesmo em suas residências através da internet;
 Realização do X Encontro do CREA-SP Jovem com algumas sugestões pontuais ao
evento:
o Evento com apenas um dia de duração;
o Cuidados com a pontualidade;
o Definição de data do evento logo no início do calendário da Comissão Permanente
do CREA-SP Jovem a fim de facilitar a ampla divulgação do evento;
o Divulgação dos editais para parcerias e participações com mais tempo, pelo a
menos 120 dias do evento para possibilitar a efetivação das parcerias devido à
necessidade de documentações;
o Solicitar, por escrito, a confirmação da participação dos palestrantes, com os
mesmos e, novamente, confirmar a participação dois dias antes do evento.
o Divulgação massiva do evento junto às Associações e Instituições de Ensino
viabilizando assim a organização dessas com relação ao transporte dos
participantes;
o Verificação de disponibilidade de verba em centro de custo correto para agilizar o
reembolso dos palestrantes.
 Propostas de novas palestras e eventos no decorrer do ano de 2019;
 Divulgação massiva do Programa CREA-SP Jovem junto às Instituições de Ensino e
Associações de Classe e afins.
 Participação do CREA-SP Jovem em Palestras de Entidades de Classe e/ou Instituições
de Ensino.
 Inclusão do vídeo (40 segundos) de divulgação do CREA-SP Jovem em palestras de
qualquer tema proferida pela Comissão de Relações Públicas.
 Atualização contínua do material da palestra institucional do CREA-SP Jovem.
 Criação de um grupo de trabalho nomeado “CREA Junior” envolvendo estudantes para
que possam oficialmente trazer suas demandas ao CREA-SP através do CREA-SP
Jovem:
o Este grupo deve conter pelo menos dois conselheiros da Comissão Permanente do
CREA-SP Jovem.
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CONCLUSÃO:
A Comissão Permanente CREA-SP de 2018 agradece o apoio da Presidência, Diretorias do
CREA-SP, Superintendência de Eventos e Comunicação, apoio técnico e todos os funcionários
que direta ou indiretamente disponibilizaram total apoio disponibilizado na realização do IX
Encontro Estadual do CREA-SP Jovem.
Concluímos e apresentamos o relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas por esta
Comissão no ano de 2018, bem como o processo contendo súmulas, listas de presença,
memorandos e demais documentos relacionados.
São Paulo, 18 de dezembro de 2018.

Eng. Civ. Régia Mara Petitto
CREA-SP 5061930047
Coordenadora da Comissão Permanente do CREA-SP Jovem

Eng. Eletric. Ricardo Rodrigues de
França (Coordenador adjunto)
CREA-SP 5061422326

Eng. Alim. Marcelo Alexandre Prado;
CREA-SP 5060483163

Eng. Agr. Juliana Maria Manieri
Varandas
CREA-SP 5061848865

Eng. Seg. Trab e Eng. Metal.
Maurício Cardoso Silva
CREA-SP 0601624182

Eng. Agrim. Jussara Teresinha
Tagliari Nogueira;
CREA-SP 5061743935

Geol. Sebastião Gomes de Carvalho
CREA-SP 5069063003

Eng. Mec. Sérgio Ricardo Lourenço
CREA-SP 5060864440
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