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CRA-RS Recebe debate
o adoecimento
psicológico do

trabalhador
A partir das 19h o CRA-RS Recebe da Câmara
de Gestão Pública traz para o debate um tema

muito importante: o adoecimento dos
profissionais nos ambientes de trabalho, em

especial após o advindo da pandemia.
 

A presidente da Acespa, a Adm. Rita Eloy, que
é especialista em Administração de Empresas,
vai ser a mediadora do evento, que conta com
palestras sobre Saúde Mental no Trabalho e a
Síndrome de Burnout no Serviço Público com a

psicóloga Suzana Coelho e com a advogada
Ana Warpechowski, especialistas no tema.

 
O encontro também vai ter a participação da

coordenadora Geral da Câmara de
Administração Pública do CRA-SC, a Adm.
Samara Bernardino, e do coordenador da

Câmara de Gestão Pública do CRA-RS, Adm.
Júlio Abrantes. Não perca!

Prêmio Docência 2022
está com as inscrições

abertas
Realizado anualmente pela Câmara de Ensino

do CRA-RS, o Prêmio Docência tem por
finalidade homenagear os profissionais que

tenham se dedicado ao ensino da
Administração em nível superior, num período
igual ou superior a quinze anos e  que sejam

registrados há pelo menos cinco anos no
Conselho . 

 
As categorias são: Bronze (15+), Prata (25+) e

Ouro (30+), completos até o dia 31 de
dezembro de 2021. A entrega do Prêmio

ocorrerá durante o XV EPROCAD – Encontro
de Professores e Coordenadores de Cursos da

área de Administração, que acontecerá nos
dias 28 e 29 de outubro, em Caxias do Sul.  

 
Inscrições: até 22 de agosto, via e-mail

premios@crars.org.br, preenchendo ficha de
inscrição e encaminhando junto os documentos

expressos na Resolução Normativa nº
02/2018. 

http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/80?email=[email]&c=1657744051&contact_id=[id]


Leia mais Leia mais

 

Administradoras podem
participar de Missão

Empresarial ao Canadá
Em parceria com o Instituto Floresser, o CRA-

RS abre inscrições para as profissionais da
Administração, empresárias, empreendedoras,
gestoras, acadêmicas e líderes participem de
Missão Empresarial para o Canadá entre os
dias 14 e 23 de outubro deste ano. A viagem
tem o objetivo de promover a integração das

participantes com o ecossistema de negócios,
tecnologia, inovação, governamental e

acadêmico, facilitando compartilhamento de
conhecimento, networking internacional e a
participação de um seminário de negócios.

 
Ao todo, serão 7 dias de uma intensa imersão

de atividades em Toronto, maior centro
financeiro canadense. O roteiro inclui visitas a

instituições acadêmicas, governamentais,
empresariais, cidades inteligentes e

aceleradoras de Startups importantes da
região.

 
Confira em nosso site as vantagens exclusivas

para as profissionais da Administração
registradas no CRA-RS.

Leia mais

Estudante: inscreva-se
para o Prêmio Astor Roca

de Barcellos 
Instituído em 2011, o Prêmio Acadêmico Astor
Roca de Barcellos foi criado para a divulgação

e a valorização dos estudos realizados por
alunos concluintes dos cursos de bacharelado

e tecnólogos na área da Administração que
contribuam para o desenvolvimento da

profissão e da ciência da Administração no
Brasil.

 
Neste ano, completando sua 11º edição, o
Prêmio já está com as inscrições abertas,
destacando em âmbito estadual artigos

acadêmicos, resultante de uma pesquisa
aplicada. O resultado sai em outubro deste

ano, com premiações aos três primeiros
colocados e certificação aos professores

orientadores. A cerimônia de entrega será
realizada durante o XIII Fórum dos

coordenadores de cursos da área de
Administração RS - XIV Encontro Estadual da

Angrad.
 

Confira o edital completo para ver as
premiações.
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CRA-RS Recebe discute
aprendizados da Feira

Hospitalar 2022
Em maio deste ano, o CRA-RS participou da

Feira e Congresso Hospitalar 2022, que
aconteceu na São Paulo Expo, na capital

paulista. Para relatar tudo o que aconteceu no
evento, que gerou aprendizados e grandes

discussões trazidas nas palestras e
demonstrações das principais tendências e

inovações na saúde, os participantes se
reúnem no próximo CRA-RS Recebe

promovido pela autarquia.
 

Dando o seu relato, o grupo que viajou para
São Paulo conta com a presidente da

Conselho, Adm. Claudia Abreu, o conselheiro
Adm. Carlos Strey, e membros da Câmara de

Administração de Saúde (CESaúde): Adm.
Márcia Brasil, Adm. Guilherme Soares de

Barros, Adm. Victor Marcelo de Magalhães,
Adm. Geison Rosa Farias, Adm. Robson

Morales, Adm. Andreia Prestes e Adm. Ane
Beatriz Silva Nantal.

 
O CRA-RS Recebe - Saúde, Sistemas,

Inovação e Tecnologia acontece na próxima
quinta-feira (21), a partir das 19h, com

transmissão ao vivo pelo Youtube do CRA-RS.
Inscreva-se previamente para obter certificado.

Leia mais
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