SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS
RELATÓRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA
COMISSÃO PERMANENTE
EXERCÍCIO 2018

Sr. Presidente,
Considerando o disposto no artigo 135 do Regimento Interno do Crea/SP, a Comissão
Permanente de Relações Públicas vem apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas
no exercício de 2018.
A Comissão foi constituída pelo Plenário do Crea-SP, em Sessão Ordinária nº 2036, Decisão
PL/SP nº 9/2018, dando continuidade aos trabalhos com a abertura do Processo C-27/2018,
para guarda dos documentos da Comissão.
Ficou composta pelos seguintes membros:
TITULARES:
Eng. Eletric e Eng. Quím. VALTER DOMINGOS IDARGO - Coordenador
Eng. Civ. e Tecg. Constr. Civ. Edif. DOUGLAS BARRETO - Coordenador-Adjunto
Eng. Ind. Eletr. AURO DOYLE SAMPAIO
Eng. Mec. JOSE ARIOVALDO DOS SANTOS
Eng. Agr. VALDEMAR ANTONIO DEMETRIO
SUPLENTES:
1º Suplente – Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. ELIO LOPES DOS SANTOS
2º Suplente – Eng. Minas RICARDO CABRAL DE AZEVEDO
3º Suplente – Eng. Agrim. JUSSARA TERESINHA TAGLIARI NOGUEIRA
4º Suplente – Eng. Ftal. MARIA ANGELA DE CASTRO PANZIERI
5º Suplente – Eng. Eletric. Eletron. JOSÉ NILTON SABINO
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Foram realizadas 11 (onze) reuniões ordinárias no exercício de 2018, conforme segue:
Mês

Data

Local

Horário

fevereiro

20

Sede Angélica

10h

março

07

Sede Angélica

10h

abril

04

Sede Angélica

14h

maio

09

Sede Angélica

14h

junho

20

Sede Angélica

14h

julho

04

Sede Angélica

14h

agosto

08

Sede Angélica

14h

setembro

12

Sede Angélica

14h

outubro

03

Sede Angélica

14h

novembro

07

Sede Angélica

14h

dezembro

05

Sede Angélica

14h

Foi realizada 01 (uma) reunião extraordinária no dia 12/04/2018, às 13h30, na Sede
Angélica, para operacionalizar o evento X Seminário de Treinamento para Palestrantes da
CRP.

Breve relato dos trabalhos realizados:
Das ações apresentadas para a programação do ano de 2018 da CRP, constantes do Plano
Anual de Trabalho aprovado pela Diretoria do Conselho, foram concretizadas as seguintes:
III.1. Realização do “X Seminário de Treinamento para Conselheiros Palestrantes” em data a
ser aprovada pela Presidência com atualização do cadastro dos Conselheiros interessados
e indicados pelas respectivas Câmaras Especializadas, para que estejam habilitadas a
proferir palestras nas Instituições:
 Realizada a primeira parte do X Seminário de Treinamento para os
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Conselheiros Palestrantes na data de 10/05/2018, na Sede Angélica do Crea-SP,
das 14h00 às 17h00, para 36 conselheiros participantes (do total de 69
inscritos) – tema: Técnicas de Elaboração e Apresentação de Palestras; palestrante:
Prof. Dr. Marcelo Alexandre Prado.
 Realizada a segunda parte do X Seminário de Treinamento para os
Conselheiros Palestrantes na data de 05/07/2018, na Sede Angélica do Crea-SP,
das 14h00 às 17h00, para 57 conselheiros participantes (do total de 90
inscritos) – tema: Apresentação da Palestra Padrão Institucional do CREA SP;
palestrante: Prof. Dr. Douglas Barreto.
 Realizada a terceira parte do X Seminário de Treinamento para os Conselheiros
Palestrantes na data de 13/09/2018, na Sede Angélica do Crea-SP, das 14h00 às
17h00, para 50 conselheiros participantes – tema: Acessibilidade; palestrante:
Eng. Gilmar Vigiodri Godoy.

III.2. Elaboração e distribuição para os Conselheiros questionários que constou o tipo de
palestra e a declaração de sua expertise (experiência, especialização), para ministrar
palestras em nome do CREA-SP. Junto com o questionário seguiu solicitação de envio de
Curriculum resumido, para ser apresentado por ocasião das palestras;
III.3. Atualização dos dados referentes aos últimos 5 (cinco) anos de todos os tipos de
palestras ministradas por esta Comissão e em que Instituições e Entidades de Classe foram
realizadas. Tal informação foi referendada no X Seminário, por meio de gráficos de barras e
slides demonstrativos;
III.4. Continuidade na contribuição com o Banco de Palestras, vídeos, slides e ainda
fomentou a contribuição com logos de Instituições e entidades e fotos dos campi e sedes,
para que estes possam ser inseridos nas respectivas palestras. Este banco de informações
continua à disposição de todos os Conselheiros que se propuserem a realizar palestras e a
cada palestra realizada foi solicitado ao palestrante, o encaminhamento a este para que a
palestra esteja disponibilizada a todos. A intenção foi levar maiores informações aos
palestrantes. Este procedimento teve como objetivo principal fornecer uma evolução das
palestras, vídeos, logos e fotos a serem apresentados;
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III.5. Todas as Câmaras foram contatadas para a realização de palestras específicas que o
Conselho ainda não disponibiliza, e a CRP propõe;
III.6. Continuidade nos Programas:
•

“PROGRAMA CREA-SP vai à Faculdade”.

•

“PROGRAMA CREA-SP informando Você profissional do Sistema”.

III.7. Levantamento dos tipos de publicações existentes no CREA-SP e quais poderiam ser
disponibilizados em um kit que seria distribuído em nossas palestras;
III.8.

Processamento do formulário de avaliação de Palestrantes, para feedback de

avaliação em relação ao desempenho de cada palestrante;
III.9. Continuidade com o vínculo de participação conjunta entre CREA-SP Jovem e a CRP,
para realização de palestras conjuntas, inclusive convidando o Coordenador do CREA-SP
Jovem para uma reunião de trabalho para fundamentar este assunto;
III.10. Divulgação do CREA-SP em todas as palestras realizadas pela CRP;
III.11. Realização do I Encontro Estadual dos Coordenadores de Cursos de Engenharia Civil
(I ENECEC) em 05/10/2018, das 9h30 às 16h30, na Sede Angélica, com a apresentações e
discussões sobre novas diretrizes curriculares para os cursos de Engenharia Civil.
III.12. Realização do I Encontro Estadual dos Coordenadores de Cursos das Engenharias da
Modalidade Química, Geologia e Minas (I ENECEQ+GEO), em 28/11/2018, das 9h00 às
16h30, na Sede Angélica, com apresentações e discussões sobre diversos temas, incluindo
as novas diretrizes curriculares para qualificação do profissional para a Indústria 4.0.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos observar que a forma como a CRP vinha atuando estava muito aquém da eficácia
pretendida pelos participantes da comissão em 2018, motivo pelo qual foram tomas as
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seguintes providências:
a) Realização dos seminários de capacitação aos conselheiros palestrantes, conforme
acima descrito;
b) Análise de todos os temas de palestras que eram oferecidos, onde pudemos concluir
que:
b1) havia uma grande redundância entre os temas, motivo pelo qual o rol de
palestras foi, a princípio, reduzido para evitar esta redundância;
b2) muitas palestras eram proferidas por apenas um palestrante, o que nos levou a
retirar estes temas do rol de palestras oferecidas para revisão de cada uma e
posterior treinamento de mais palestrantes para poder voltar a oferece-la, como foi o
caso do tema Acessibilidade;
b3) o material de apresentação (slides em Powerpoint, geralmente) necessitava de
revisão e adequação, o que nos leva a sugerir à comissão de 2019 a solicitação de
encaminhamento dos materiais a profissionais que possam melhorar o aspecto
visual do material e melhoria dos slides em relação à apresentação das informações
de forma mais clara, objetiva e menos cansativa;
c) Evitar que se criem palestras para promoção pessoal de palestrantes e que visem a
satisfazer seus próprios interesses, pois as palestras devem, em primeiro plano,
apresentar o Sistema CONFEA/CREA/Mútua ao público em geral;
d) Aumentar divulgação do Sistema CONFEA/CREA/Mútua ao público que não faça
parte do Sistema, pois, atualmente, a maioria, senão a totalidade, das palestras são
feitas em Associações de Engenheiros e Faculdades de Engenharia, sendo que a
divulgação do Sistema e das modalidades profissionais que dele participam poderá,
indubitavelmente, servir de veículo para a valorização dos profissionais e de
estratégia de motivação para contratação dos profissionais das várias modalidades
participantes do Sistema;
e) Viabilizar a utilização de outros meios de comunicação da CRP-CREA SP com o
público além da realização de palestras, posto que a CRP era, na prática, apenas a
comissão de realização de palestras, motivo pelo qual foi ampliada a interação entre
a CRP e o setor de Comunicações do CREA SP.
No entanto, em relação ao item e acima, apenas o período de gestão de 2018 não foi
suficiente para que as reais providências fossem tomadas, motivo pelo qual sugerimos à
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comissão de 2019 que amplie a citada interação com o aumento da divulgação das
atividades da CRP no site do CREA SP, bem como viabilizando a utilização da comunicação
multimeios, como, por exemplo, a criação de um canal no You Tube para a CRP do CREA
SP.
A melhoria da qualidade dos materiais de apresentação é uma necessidade atual. A
comissão de 2018 trabalhou na revisão dos materiais de várias palestras e optou por retirar
todos os temas que não fossem a apresentação institucional padrão e o relacionado à
acessibilidade temporiamente do rol oferecido, sendo que alguns temas, no nosso
entendimento, deverão ser excluídos de forma permanente, pois configuravam palestras sob
encomenda de assuntos técnicos específicos, o que foge totalmente do escopo desta
comissão.
Porém alguns assuntos técnicos podem ser estratégicos para apresentações a públicos
leigos, ou seja, de não participantes do Sistema, para a divulgação do Sistema e de suas
modalidades profissionais. Assunto este que sugerimos à comissão de 2019 que seja
abordado.
Outro ponto de relevante de importância estratégica que merece ser destacado é a
participação do Superintendente de Colegiados (SUPCOL) e da gerente responsável pela
gestão da CRP do CREA SP em conjunto com a coordenação da comissão, posto que isto
aumentou a eficácia da atuação da comissão com vistas aos reais interesses institucionais e
estratégicos do CREA SP. Sugerimos que haja uma maior atuação destes profissionais junto
à CRP no sentido de regulamentar a atuação institucional da comissão para que as gestões
futuras possam manter um direcionamento em suas atividades para que haja uma evolução
na sua eficácia.
Detalhe também de suma importância foi o fato de ter sido o coordenador da CRP em 2018
membro da Diretoria do CREA SP, fato este que possibilitou uma maior atuação do mesmo
junto à parte operacional da comissão. A título de sugestão, seria de suma importância que
nos próximos anos, a começar em 2019, o coordenador da CRP fosse também Diretor do
CREA SP ou, em não sendo tal sugestão conveniente e oportuna, que haja um Diretor do
CREA SP que se responsabilize em acompanhar as atividades das CRP com vistas a
viabilizar e agilizar a execução das atividades da comissão.
Concluindo, apresentamos assim este Relatório, que sintetiza as atividades desenvolvidas
por esta Comissão Permanente de Relações Públicas no ano de 2018, bem como o
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processo C-27/2018, ref. à Guarda de Documentos desta CRP, contendo Súmulas, Listas de
Presença, Memorandos e demais documentos de rotina da Comissão.
Em anexo, a lista de palestrantes disponíveis para as palestras, lista de palestrantes que
ministraram palestras, temas padrão não solicitados em 2018, os quais sugerimos que
sejam retirados da lista de temas, lista das palestras e quadro com os números de palestras
ministradas, dos quais destacamos 111 palestras realizadas em 2018 com o total de 6191
participantes.
Aproveitamos para destacar e agradecer o empenho, a dedicação e a eficiência da
Sra. Andreia Arsênio, sem a qual não conseguiríamos atingir a maior parte das atividades
propostas para o presente ano.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

VALTER DOMINGOS IDARGO
Engenheiro Químico e Eletricista
CREA SP 0601672908
Coordenador da Comissão Permanente de Relações Públicas/CRP
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