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CRA-RS inova e realiza o CRA-RS Recebe debate
lançamento da revista
novas tecnologias e
Master no Metaverso
provas do ENADE
O Conselho Regional de Administração do Rio
Grande do Sul inova mais uma vez e
apresentou, pela primeira vez, a nova edição
da Revista Master em uma plataforma de
realidade virtual. O evento aconteceu
na quinta-feira (30), a partir das 20h, e contou
com a presidente da autarquia, Adm. Claudia
Abreu, como um avatar, mostrando todos os
temas trabalhados na publicação, cujo tema
principal é o Metaverso.

É hoje! Nesta sexta-feira, a partir das 20h, o
Conselho Regional de Administração do Rio
Grande do Sul, através de sua Câmara de
Ensino, promove um novo CRA-RS Recebe,
encontro online com o tema “Inter-relação das
tecnologias à luz dos modelos de provas do
ENADE”. O encontro pretende debater e
elucidar questões pertinentes ao Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade), a partir das novas tecnologias e
modelos de provas e conta com a participação
O ambiente tecnológico e as animações foram dos administradores Nilson Rübenich e João
criados pela Núcleo Sistemas, empresa
Saenger como convidados.
caxiense que foi parceira nesta ação, que
simula um palco tradicional de eventos, com
A mediação fica por conta da docente e
apresentação de slides e público entorno como
palestrante Adm. Luciana Franco Barbosa,
um anfiteatro.
integrante da Câmara de Ensino do CRA-RS.
Diretora da MillCom, Barbosa é também
Se você perdeu o lançamento da Revista
assessora de Avaliação Institucional do IPA,
Master 171 no Metaverso, não se preocupe!
graduada em Fonoaudiologia e Administração
Acompanhe agora o evento na íntegra no
Hospitalar, mestre em reabilitação e inclusão.
Youtube do CRA-RS.
Inscreva-se previamente para obter certificado.
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PMIRS e CRA-RS
promovem Semana da
Transformação GP

Prêmio Mérito 2022 está
com as inscrições
abertas

Estão abertas as incrições para três
O Conselho Regional de Administração do Rio
premiações
do Conselho Regional de
Grande do Sul - através de sua Câmara de
Administração. Entre elas, está o Prêmio
Micro e Pequenas Empresas - e o Project
Mérito, que tem por objetivo incentivar,
Management Institut RS se unem para
destacar e premiar anualmente os profissionais
promover um grande evento para falar de
registrados que tenham, reconhecidamente,
gerenciamento de projetos, o Semana da
contribuído
para o desenvolvimento da área da
Transformação GP.
Administração no Rio Grande do Sul.
Serão três dias de workshops presenciais (20,
Para participar, os profissionais precisam ser
23 e 27 de julho) não consecutivos, com
instrutores professores de MBAs e profissionais indicados para o prêmio por representantes do
CRA-RS, sindicato ou associação de
certificados e praticantes de GP em suas
Administradores, Instituições de Ensino com
organizações trazem conteúdos práticos para
que você possa aplicá-los no seu dia a dia em curso Superior na Área da Administração, bem
como instituições ligadas à Administração no
seu ambiente de trabalho ou estudos.
Estado, agricultura, indústria, comércio,
Você poderá se inscrever em todas as oficinas serviços e cooperativismo, possuir no mínimo
três anos de registro profissional e estar em dia
ou optar por quais desejar, mas corra: são
com suas obrigações junto ao Conselho.
apenas 30 vagas por oficina.
Saiba mais sobre cada evento e inscreva-se
gratuitamente no site do evento.

Conheça todos os requisitos deste e dos outros
prêmios nos editais publicados em nosso site.
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Leia agora a nova Registrados no
edição da Revista CRA-RS tem
Master
desconto para o
6º Conedi

A nova Revista Master 171, lançada
recentemente, já está disponível para a leitura
de todos os profissionais da Administração no
site do CRA-RS. O tema central desta edição é
Um dos maiores congressos de
o Metaverso.
empreendedorismo digital do Brasil, o Conedi,
está indo para sua 6ª edição e acontecerá nos
O Metaverso nada mais é do que uma
dias 22 e 23 de julho na PUCRS em Porto
extensão da nossa vida atual, o espelhamento
Alegre.
de tudo que há no mundo físico também para o
digital: uma segunda dimensão do que significa
Será um grande encontro entre as
estar presente.
comunidades de tecnologia, inovação
marketing, criatividade e negócios com diversas
Como este ainda é um tema muito novo para a temáticas, abordando os principais tópicos de
maioria das pessoas, resolvemos apresentar a interesse dentro do universo digital e você não
revista como uma grande jornada evolutiva de
pode ficar de fora.
ferramentas tecnológicas. Assim, contamos
como o Metaverso chegou ao que é hoje e o Profissionais da Administração, com registro e
que esperamos que ele seja no futuro e como em dia com o CRA-RS, tem 50% de desconto
esse novo mundo digital complexo se
na inscrição. Para ter acesso, basta mandar um
organizou a partir de inovações que nós
e-mail para apoioeventos@crars.org.br com seu
usamos todos os dias e às vezes, nem
nome completo e número de registro.
percebemos.
Clique no link abaixo e saiba mais sobre o
Leia a edição completa agora em nosso site.
evento.
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