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Realidade na Educação é
o tema do próximo 
CRA-RS Recebe

No próximo dia 20, sexta-feira, a partir das 20h,
a CEENSINO – Câmara Especial de Ensino da
autarquia convida a todos para debater o tema
"Realidade da Educação: Presencial e Virtual"
em evento online, com transmissão pelo nosso

canal do Youtube.
 

A palestrante é Giana Diesel Sebatiany,
doutora em Desenvolvimento Regional e
professora adjunta do Departamento de

Ciências, Humanidades e Educação na UNISC.
A mediação será do Adm. Carlos Eduardo dos

Santos Sabrito.
 

Inscreva-se previamente para obter certificado.

Leia mais

Estão abertas as
inscrições para o Prêmio

Belmiro Siqueira 2022
Os profissionais de administração de todo o
país já tem mais um motivo para comemorar

neste ano. Acabou a espera pela abertura das
inscrições do Prêmio Belmiro Siqueira de

Administração 2022. 
 
Uma das mais importantes premiações do setor
vai ter como tema nesta edição “Administração
e as novas tecnologias”. O objetivo do evento é

promover a divulgação e a valorização da
produção científica realizada por

Administradores, Profissionais e estudantes
egressos de cursos conexos à Administração,

que contribuam para o desenvolvimento da
ciência e da profissão no Brasil.
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CRA-RS visita CRA-ES
para promover ações
conjuntas em 2022

A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu
e o vice-presidente institucional, Adm. João

Alberto Gonçalves Júnior, estiveram na
última quinta-feira (28) na sede do Conselho
Regional de Administração do Espírito Santo

(CRA-ES), para conhecer de perto ações
modelo da autarquia que possam ser

replicadas no conselho gaúcho, em parceria.
 

Entre elas, está o projeto da Clínica de
Negócios, um método exclusivo de consultoria,
onde o empresário é atendido por um pool de
consultores administradores e colaboradores

de outras áreas do conhecimento. Desde 2020,
a clínica prestou consultorias gratuitas para
mais de cem empresas que corriam sérios

riscos de fechar, durante a pandemia.  
 

Leia mais
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