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DECISÃO DE DIRETORIA Nº 006/2017 
REUNIÃO  : Ordinária 
Assunto     : Divulgação de cursos da área tecnológica, pelo CREA-PB. 
Interessado: Diretoria do CREA-PB 
 
 
 

EMENTA: Disciplina a divulgação de cursos da área tecnológica no âmbito do 
CREA-PB.  
 

 

DECISÃO 
 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PB, reunida em 15 de agosto de 

2017, na sala de reunião de Diretoria do Conselho; Considerando o papel do CREA-PB em promover 

ações que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais da área tecnológica, 

devidamente registrados; Considerando as inúmeras solicitações de empresas e Instituições de Ensino 

ao CREA-PB para realização de parceria, visando à divulgação de cursos ofertados a área tecnológica; 

Considerando a necessidade do disciplinamento da matéria no âmbito do CREA-PB, no sentido de 

resguardar o Conselho que por ocasião da divulgação detém a responsabilidade da chancela do 

produto, dando credibilidade a entidade promotora e ao curso ofertado; DECIDIU aprovar por 

unanimidade os requisitos a serem atendidos quando da parceria formalizada: 1- A empresa, instituição de 

ensino ou profissional, devem ser registrados no âmbito do CREA-PB e estarem devidamente regularizados; 2-

Apresentar desconto aos profissionais do Sistema; 3-Apresentar a ementa/conteúdo de curso ofertado à área 

tecnológica; 4-Conceder 1(uma) vaga para Conselheiro Regional. Em contrapartida o CREA-PB procederá á 

divulgação do curso ofertado, em home-page, facebook, mala direta e instagram, mediante fornecimento de folder 

contendo a logomarca do CREA. Presidiu a reunião a Engª Agrª Giucélia Araújo de Figueiredo, 

Presidente do Co, nselho, estando presentes os Conselheiros Diretores: Eng.Civ. Hugo Barbosa de 

Paiva Junior – 1º Vice-Presidente; Tecnol. em Const. Civ. Evelyne Emanuelle Pereira Lima – 1ª 

Secretária; Eng.Civ. Dinival Dantas de França Filho – 2º Secretário e o Eng.Elet. Antonio dos Santos 

Dália – 1º Tesoureiro. 

Cientifique-se e cumpra-se 

 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017 
 

 
 

Engª Agrª GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO 
 - Presidente - 


