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O Crea-GO promove no dia 4 de outubro, 
às 19 horas, na sede do Conselho, em Goiânia,  
palestra sobre o Livro de Ordem Eletrônico. O 
palestrante será o Eng. Civ. Ulysses Barbosa 
Sena, assessor institucional Jovem Profissional 
do Crea-GO. O evento tem como objetivo expor 

Crea-GO realiza palestra sobre 
o Livro de Ordem em Goiânia

org.br),  no menu “Mais Capacitação” e, na se-
quência, em “Palestras e Eventos”. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelos telefones (62) 
3221-6282 // (62) 3221-6269 // (62) 3221-
6251, na Coordenadoria de Cerimonial, Cursos 
e Eventos do Crea-GO. 

a importância do Livro de Ordem e orientar  os 
profissionais da área tecnológica sobre o seu 
preenchimento. 

As inscrições para a palestra sobre o 
Livro de Ordem já estão abertas e podem ser 
efetuadas no site do Crea-GO (www.creago.

A Coordenadoria de Câmaras Espe-
cializadas de Agronomia (CCEAGRO)  do 
Confea divulgou no dia 26 de setembro diag-
nóstico sobre qualidade de ensino no Brasil. 
O estudo constatou que, ao longo dos anos, 
houve um aumento expressivo da oferta de 
vagas e de cursos do Grupo Agronomia no 
Brasil. Dados do Ministério da Educação 
(MEC), obtidos junto ao Sistema e-MEC 
neste ano, apontam que as instituições de 
ensino superior oferecem, atualmente, 496 
cursos de graduação do grupo Agronomia, 
com um total de 92.977 de vagas, sendo 
83% destinadas a cursos de Agronomia.

Dessa quantidade de vagas de cur-
sos de Agronomia, 88.522 são oferecidas 
em 415 cursos de graduação, sendo que 
57% delas são na modalidade de ensino 
a distância (EaD). “Esse aumento está em 
descompasso com a realidade e as neces-
sidades de ocupação no mundo do trabalho. 
Além disso, esse grande número de oferta 
de vagas pode comprometer a qualidade da 
formação”, alerta o documento.

No estudo – realizado pelo Grupo 
de Trabalho Qualidade de Ensino do Grupo 
Agronomia vinculado à CCEAGRO – foram 
analisadas as seguintes profissões: Agro-
nomia, Engenharia Agrícola, Engenharia de 
Pesca, Engenharia de Aquicultura e Meteo-
rologia, todas do grupo Agronomia. Foram 
levantadas informações sobre a oferta de 
cursos de Agronomia nas modalidades pre-
sencial e de EaD, com relação à infraestrutu-

CCEAGRO manifesta preocupação 
com a qualidade do ensino no Brasil

ra, à qualificação do corpo docente e às propos-
tas pedagógicas.

Registrados - O estudo mostra ainda 
que, entre 2013 e 2017, a média anual de re-
gistros de profissionais do grupo Agronomia no 
Sistema Confea/Crea foi de 6.584. Nesse mes-
mo período, a média de registro de Engenheiros 
Agrônomos por ano foi de 5.270. Numa projeção 
de médio prazo, com o ingresso de acadêmicos 
nas 88 mil vagas ofertadas nas instituições de 
ensino superior, há previsão de aumento expres-
sivo de concluintes que, para exercerem as ativi-
dades profissionais, deverão efetuar os registros 
profissionais junto ao Sistema Confea/Crea, para 
poder exercer legalmente a profissão.

“Esses dados são extremamente preo-
cupantes, pois a maioria dos egressos dos cur-
sos de Agronomia não tem tido oportunidade de 
atuar como profissionais, deixando de realizar o 
registro profissional junto ao Crea para exercer 
a profissão de Engenheiros Agrônomos”, pon-
tua o documento, que sinaliza ainda preocupa-
ção do Sistema Confea/Crea com a qualidade 
do ensino, “tendo em vista o risco de existirem 
precariedades relacionadas à infraestrutura 
existente, tais como falta de laboratórios, áreas 
experimentais e unidades didáticas para reali-
zação de experimentos, com as aulas práticas 
nas sedes e nos polos de EaD, bem como na 
presença efetiva de docentes com qualificação 
na áreas específicas”.

Propostas - Diante dos números e com a 
perspectiva de reverter o quadro atual da educa-
ção, o estudo reforça a competência da Câmara 

Especializada de atentar para a legislação pro-
fissional e analisar matriz curricular e projeto 
político pedagógico para conceder atribuições.

Também é sugerida a implantação de 
um mecanismo de acreditação e certificação 
pelo Sistema Confea/Crea às instituições de 
ensino superior que ofereçam cursos de qua-
lidade. Outra iniciativa é a instituição de um 
selo para cursos de Agronomia que segui-
rem os requisitos estabelecidos pelo Confea/
Crea e MEC. Implantar o Exame de Proficiên-
cia aos futuros profissionais da Agronomia 
também está na lista de propostas.

Em Brasília, o estudo pretende for-
necer subsídios ao Confea para que, em 
conjunto com o MEC e o Conselho Nacional 
de Educação (CNE), atue em prol da quali-
dade do ensino e frente aos conhecimentos 
necessários para obter atribuições inerentes 
a cada profissão, além de destacar a obriga-
toriedade de presença física em várias aulas 
de conteúdos essenciais para a formação do 
profissional de Agronomia.

Outro encaminhamento apontado 
pelo estudo é para que as Câmaras Especia-
lizadas de Agronomia dos Creas procurem 
organizar visitas de verificação in loco das 
instituições de ensino que oferecem cur-
sos presenciais e principalmente nos polos 
dos cursos EaD. Com isso, serão verifica-
das condições estruturais, corpo docente e 
condições didático-pedagógicas, visando 
verificar a conformidade com o Projeto de 
Curso registrado junto ao Conselho Regional.
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EXPEDIENTE:

Representantes do Crea-GO, incluindo o 
presidente Francisco Almeida, e da Caixa de As-
sistência dos Profissionais do Crea – Mútua-GO 
participaram, no dia 23 de setembro, entre cer-
ca de duas mil pessoas, da 4ª Corrida Sicoob 
Engecred-GO, em Goiânia. Foram mais de 1.300 
inscritos oficialmente. A corrida de rua arrecadou 
mais de 2,6 toneladas de alimentos que serão 
doados para instituições de assistência a crian-
ças e idosos da capital. A prova de caráter social 
e esportivo fez parte das comemorações dos 17 
anos da instituição financeira cooperativa.

O Crea e a Mútua-GO foram parte do 
evento por meio da celebração de convênio entre 
as duas instituições, assinado em 14 de setem-
bro, para viabilizar a participação de suas equi-
pes e de divulgação dos benefícios da Mútua, 
que contou com um estande para atendimento ao 
público presente no local. A participação do Con-
selho goiano também faz parte das celebrações 
de seu Jubileu de Ouro, comemorado neste ano.

Com percursos de 5 km e 10 km, nas 
categorias masculina e feminina, a corrida mo-
vimentou parte das ruas dos setores Oeste e 
Central. A organização da competição foi elo-
giada pelos atletas. “A corrida foi tão bem or-
ganizada, que teve até premiação por faixa etá-
ria, o que eu considero muito importante para 
os corredores amadores. Os vários pontos de 
hidratação disponibilizados também foram im-
portantes devido ao calor de Goiânia”, ressaltou 
Alessandro Marques, gestor do Departamento 
de Transporte do Crea.  Outro destaque foi a 
participação de atletas PCDs (pessoas com de-
ficiência). Foram 11 inscritos – seis andantes, 
quatro visuais e um cadeirante. Na categoria de 
71 a 99 anos, foram oito inscritos. 

Crea-GO e Mútua participam da 
4ª Corrida Sicoob Engecred-GO

Premiação – Enquanto a maior parte dos 
corredores estava na pista apenas para suar, ou-
tra parte levou a competição a sério. Estava em 
jogo premiação de R$ 22,5 mil nas duas catego-
rias. No masculino, na prova dos 10 km, a vitória 
ficou com Pablo Fagundes Costa (32min39), Nos 
5 km, também masculino, vitória de Rafael Soa-
res Silva (15min34). No feminino 10 km, primei-
ro lugar para Thaynara Alves Pedroso (39min06). 
Nos 5 km feminino, Rosilene Alves de Oliveira 
(18min14) alcançou o lugar mais alto do pódio. 

A competição também contou com a 
categoria Cooperados Sicoob Engecred-GO. 
Nela, o pódio a vitória da prova de 10 km mas-
culino foi de Júlio César Gomes Ribeiro Oliveira 
(34min33). Nos 5 km masculino, o primeiro lu-
gar ficou com Hormindo Lemos de Morais Júnior 
(22min10). Já o pódio da corrida de 10 km fe-
minino,  foi de Daiane Aguiar Barros (42min40). 
Nos 5 km, a vencedora foi Vani Rodrigues dos 
Santos (21min21). O diretor administrativo da 
Mútua-GO, Eng. Eletric. Flávio Fernandes, foi o 
responsável por entregar os troféus às atletas 
do pódio de 5 km. Já os cheques foram entre-
gues pelo Tec. Edif. Augusto César Lisita, as-
sessor do Crea-GO, que na ocasião representou 
o presidente Francisco Almeida.

 Quinze representantes do Crea-GO participaram da 
corrida a partir do convênio firmado com a Mútua

Diretor-administrativo da Mútua-GO,
 Flávio Fernandes entrega os troféus às atletas 

vencedoras da corrida de 5 km

Confea promove 
consulta pública sobre 

projetos relativos à 
área tecnológica em 

seu site

Profissionais do Sistema Confea/
Crea e a população em geral podem se ma-
nifestar, na página de Consulta Pública do 
Confea, sobre Projetos de Emenda à Cons-
tituição (PEC), Projetos de Lei (PL), Projetos 
de Lei do Senado (PLS), Projetos de Decre-
tos Legislativos da Câmara (PDC) e do Se-
nado (PDS), e outros, que se encontram em 
andamento, inerentes à área tecnológica. 

O Sistema de Consultas Públicas 
do Confea tem o objetivo de coletar ma-
nifestações de profissionais, estudantes e 
da sociedade em geral sobre projetos e 
legislações da área tecnológica que afe-
tam a vida do profissional e a seguran-
ça pública. Para se manifestar sobre as 
matérias disponíveis, é só acessar: www.
consultapublica.confea.org.br .

Trabalhadores de Goiânia com alguma 
deficiência (física, intelectual ou mental) já con-
tam com uma importante ferramenta de apoio à 
inclusão no mercado de trabalho. O Serviço Social 
da Indústria da Construção no Estado de Goiás 
(Seconci Goiás) está recebendo currículos de 
profissionais com deficiência (PCDs) que queiram 
trabalhar no setor da construção civil. A iniciativa, 
pioneira em Goiás, faz parte do Projeto “Seconci e 
a Inclusão do PCD”, lançado em 21 de setembro, 
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

O Seconci irá oferecer suporte às em-
presas do setor da construção associadas à 
entidade, que buscam PCDs para integrar seu 
quadro de colaboradores, realizando o encami-
nhamento de currículos, por meio de parceria 
com instituições ligadas a esse público. Os in-
teressados poderão entrar em contato e agen-
dar o atendimento por meio do telefone (62) 
3250.7500. De acordo com a assistente social 

Participantes do evento posam com a 
camisa da inclusão

Seconci Goiás lança projeto que 
inclui pessoas com deficiências

do Seconci Goiás, Joicy Pimenta, trabalhadores 
que quiserem participar também podem com-
parecer à sede da instituição, localizada na Rua 
C-136 no Jardim América, em Goiânia.

Segundo Joicy Pimenta, a iniciativa do 
Seconci Goiás agregará esforços para beneficiar 
empresas e trabalhadores. “Vamos, por meio des-
te projeto, propor a orientação e fazer a mediação 
entre empregadores e as pessoas com deficiência. 
Queremos ser um agente facilitador”, afirmou.


