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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo descrever o programa Crea Jr-Ce, como se dá o
trabalho dos jovens líderes e sua estrutura organizacional, bem como estudar o crescimento do
programa no estado do Ceará a partir de 2019. Foram analisados o aumento do número de
integrantes e a quantidade de núcleos (CREA JR-CE) trabalhando ativamente no interior do estado
e na capital. Foi observado também o desenvolvimento profissional e acadêmico dos estudantes
que contribuíram para a expansão dele.
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THE CREAJR PROGRAM AND ITS EXPANSION IN THE STATE OF CEARÁ
ABSTRACT: This research aimed to describe the Crea Jr-Ce program, how young leaders work
and their organizational structure, as well as to study the program's growth in the state of Ceará
from 2019. The increase in the number of members was analyzed and the number of nucleus
(CREA JR-CE) working actively in the interior of the state and in the capital. It was also observed
the professional and academic development of the students who contributed to its expansion.
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INTRODUÇÃO
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, em 11 de janeiro de 2007, em sua
566° reunião plenária, através da Comissão Permanente, regulamentou o programa Crea Jr-CE. Este
tem o objetivo de formar uma inter-relação entre o Sistema CONFEA/CREA - CE e Mútua, as
instituições de ensino superior e os estudantes de engenharia, agronomia, geociências, meteorologia,
técnicos de segurança do trabalho e tecnólogos.
O programa capacita os futuros profissionais sobre o Sistema CONFEA/CREA e Mútua
acerca da organização e estrutura interna, código de ética e valorização do profissional, além disso,
visa discutir sobre meio ambiente, leis em vigência no país, economia e tecnologia, desenvolvendo
consciência crítica e formadores de opinião.
Entre a gestão 2019 e 2020 o Crea Jr-CE evoluiu de 1 núcleo (Fortaleza) para 8, na região
metropolitana de Fortaleza e interior do Estado. Como consequência, houve um enorme aumento de
participação dos estudantes e instituições de ensino.
Em fevereiro de 2020, o CONFEA realizou o 9º Encontro de Líderes do Sistema
CONFEA/CREA e Mútua, em Brasília, inserido na programação houve uma reunião com os
representantes do CreaJr dos estados em que o programa está ativo atualmente. Após essa reunião o
Conselho Federal divulgou que 94 mil estudantes e jovens profissionais são impactados em todo o
Brasil

MATERIAL E MÉTODOS
O regulamento reza uma estrutura organizacional própria de cooperação entre os
acadêmicos e às coordenações na direção do programa. É dividido em membros inscritos,
representantes e dirigentes.
• Membros inscritos: devem ser estudantes das áreas de abrangência do Sistema
CONFEA/CREA, regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior no
estado do Ceará e devidamente cadastrado no banco de dados do programa Crea Jr Ce.
• Membros Representantes: Antes membros inscritos, passam por um processo seletivo
e irão representar o Crea Jr-Ce no seu curso, na sua Instituição de Ensino. São
responsáveis por realizar, junto aos coordenadores do programa, e apoiar eventos na
sua instituição, recebem certificação de acordo com horas de trabalho executada.
• Membros Dirigentes: São eleitos entre os membros representantes, através de eleição
direta, gerenciam o programa de acordo com sua coordenadoria, que podem ser:
Geral, Qualidade, Comunicação e Expansão. O mandato possui vigência de 1 ano e
certificação com carga horária fixa.
• Coordenação Estadual: Eleitos entre os membros dirigentes de cada coordenadoria,
são responsáveis de coordenar a sua área de atuação, sendo um coordenador estadual
geral, um coordenador estadual de qualidade, um coordenador estadual de
comunicação e um de expansão. O mandato possui vigência de 1 ano.

Figura 01 e 02 - Estrutura organizacional (macro e micro) do Programa Crea Jr-CE

Fonte: Crea Jr-CE, Gestão 2020.

O Crea Jr-CE realiza palestras e eventos com foco nos futuros profissionais de abrangência do
Sistema, são eles:
• Palestra Institucional (Hora de pensar no futuro, hora de conhecer o CreaJr): possui duração
média de 80 minutos, é realizada nas Instituições de Ensino, pelos coordenadores do Crea Jr.
O objetivo principal é falar sobre o Sistema CONFEA/CREA e Mútua, apresentar o programa
para os estudantes e desenvolver formadores de opiniões.
• Orientando Carreiras: A cada edição é realizado em IES (Instituições de Ensino Superior)
diferente, tendo um tema central e sendo realizado simultaneamente por todos os núcleos do
Crea Jr-Ce.
• Conhecendo o Sistema CONFEA/CREA e Mútua: Uma série de palestras abordando a
estrutura do Sistema, com temas: fiscalização, registro, cadastro, certidão de acervo técnico,
anotação de responsabilidade técnica, inspetorias, entre outros.
• Encontro Estadual do Crea Jr-CE: Tendo sua primeira edição em 2019 e sediado na cidade de
Fortaleza, reúne cerca de 120 congressistas, com temas abrangentes e sobre o Sistema, tendo
também o objetivo de aproximação dos membros inscritos, representantes e dirigentes do
programa.

Este também desenvolve ações voluntárias de cunho social. Em alguns eventos é solicitado,
como ingresso do evento, a doação de alimentos para serem doados a instituições beneficentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Crea Jr-CE, atualmente, possui 1185 membros inscritos no programa. Para realizar a
inscrição basta preencher o formulário eletrônico que pode ser encontrado no site do CREA-CE ou no
Instagram do Crea Jr-CE (@creajrce), o estudante precisa anexar uma foto e o comprovante de
matrícula. Após o preenchimento, a coordenação de comunicação emite uma carteirinha digital e
encaminha para o e-mail do estudante junto com o link do grupo do WhatsApp e Telegram. Com essa
carteirinha o futuro profissional tem acesso aos eventos e palestras realizados pelo programa, têm
acesso a grupos de integrações que geram networking e descontos em empresas parceiras.
Gráfico 01: Número de membros inscritos em agosto de 2018, 2019 e 2020.

Fonte: O autor, 2020.

Analisamos, através do gráfico, que os números de membros cadastrados no programa crescem em
progressão geométrica proporcional ao aumento das atividades realizadas pelos coordenadores e
representantes em cada núcleo.
Gráfico 02: Distribuição dos membros inscritos por curso.

Fonte: O autor, 2020.

Esse gráfico mostra a distribuição dos membros inscritos em seus respectivos cursos, são eles:
engenharia civil (71%), agronomia e pesca (9%), engenharia elétrica (5%), engenharia mecânica e
metalúrgica (5%), engenharia química e de segurança do trabalho (4%), geografia, geologia, e
engenharia de minas (3%), tecnólogos (3%) e técnicos em segurança do trabalho (0%).
O programa tem buscado uma maior diversificação de cursos entre os membros inscritos,
representantes e dirigentes, mas ainda vemos que o curso de engenharia civil compõe mais de 70% do
programa no estado do Ceará.
Gráfico 03: Distribuição das Instituições por núcleo.

Fonte: O autor, 2020.

A quantidade de instituições de ensino que possuem membros representantes e dirigentes, em
totalidade são 24 localizados por região no estado. Dividem-se por núcleo da seguinte forma:
Fortaleza (30%), Sobral (15%), Cariri (15%), Sertão Central (11%), Vale do Jaguaribe (7%), Maciço
de Baturité (11%), Centro Sul (7%), Tauá (4%). Em 2 anos o programa alcançou o interior do estado e
uma maior quantidade de estudantes tiveram acesso a palestras técnicas, sobre o Sistema e puderam
desenvolver a liderança, tornando um programa de desenvolvimento pessoal e profissional.
CONCLUSÃO
Após as mudanças de gestões, o Crea Jr-CE tem sofrido uma melhoria contínua e
alunos do interior do estado conseguem assumir uma coordenação e atuar ativamente no programa.
Em meio aos avanços, ainda há um maior potencial de crescimento em outras regiões do estado e
diversificações dos cursos de abrangência do Sistema CONFEA/CREA-CE e Mútua.
É nítida a evolução pessoal e acadêmica dos participantes do programa, este tem impactado os
estudantes de graduação a desenvolverem competências e habilidades, como liderança, gestão de
pessoas, proatividade, comprometimento e responsabilidade, além de conhecer o Sistema.
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