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CRA-RS promove II
Simpósio Internacional de

Inovação na Educação
No próximo dia 21, terça-feira, às 19h, o

Conselho Regional de Administração do Rio
Grande do Sul (CRA-RS), através das suas

câmaras de Relações Internacionais, Gestão
em Tecnologia e Inovação e Câmara de

Ensino, promove o II Simpósio Internacional de
Inovação na Educação. Com transmissão pelo
Youtube, o evento visa realizar a apresentação
da estrutura, dos conceitos, das inovações e
ações das universidades ULasalle (Peru) e
Tecnopuc (PUCRS), para contribuir com o

desenvolvimento de novas ideias e
possibilidades de ações nas universidades

brasileiras.
 
Após a apresentação dos palestrantes, haverá
um espaço para debate e esclarecimento de

dúvidas.  
 

Inscreva-se previamente para obter certificado
de participação pelo site do Conselho.

Não perca!

CRA-RS participa do 1º
Encontro Regional para o

3º Setor
Nesta segunda-feira (13) à noite, a presidente

do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, e o vice-
presidente Institucional, Adm. João Alberto
Gonçalves Jr., participaram do 1º Encontro

Regional Para o 3º Setor, no Centro
Universitário da Serra Gaúcha (FSG) em
Caxias do Sul. O evento, apoiado pela
autarquia, tem por objetivo debater o

empreendedorismo social e captação de
recursos para organizações privadas sem fins
lucrativos que prestam serviços à sociedade.

  
O destaque do Encontro ficou com a palestra

magna do CEO da Besouro, Adm. Vinicius
Mendes Lima. A Besouro é agência de fomento
social de Porto Alegre, apoiada pelo CRA-RS,
realiza treinamentos sobre empreendedorismo
em favelas de 160 municípios em 27 países. 

 
 

http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/76?email=[email]&c=1655497350&contact_id=[id]
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CRA-RS se torna
signatário do Pacto

Global da ONU
O Conselho Regional de Administração do Rio

Grande do Sul é o novo signatário do Pacto
Global da ONU. A autarquia se une, a partir
deste ano, a milhares de organizações no

mundo todo com objetivo de acelerar a
implementação dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das
Nações Unidas em busca da redução das

desigualdades em todo o mundo.
 

Ao todo, são 17 objetivos e 169 metas
individuais que integram a agenda 2030, assim

chamado o plano de ação assinado por 193
países membros da ONU, para erradicar a

pobreza, proteger o planeta e garantir que as
pessoas alcancem a paz e a prosperidade.

Todas as organizações, de diferentes setores,
são encorajadas a trabalhar para seu alcance
de forma conjunta para atingir esses objetivos

até o ano de 2030.
 
 

Leia mais

Estão abertas as
inscrições para o Prêmio

Mérito 2022
Estão abertas as incrições para o Prêmio

Mérito 2022 do CRA-RS. Premiação de grande
destaque da autarquia, tem por objetivo

incentivar, destacar e premiar anualmente os
profissionais registrados que tenham,
reconhecidamente, contribuído para o

desenvolvimento da área da Administração no
Rio Grande do Sul. 

 
Para participar, os profissionais precisam ser

indicados para o prêmio por representantes do
CRA-RS, sindicato ou associação de

Administradores, Instituições de Ensino com
curso Superior na Área da Administração, bem
como   instituições ligadas à Administração no

Estado, agricultura, indústria, comércio,
serviços e cooperativismo, possuir no mínimo

três anos de registro profissional e estar em dia
com suas obrigações junto ao Conselho.

 
Conheça todos os requisitos no Edital

publicado em nosso site. 
 

Leia mais
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