
 

 

Curriculum Vitae  

 

Joel Krüger nasceu em Curitiba-PR, em 05 de maio de 1961. É 

graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná 

(1985). Registro Profissional 15.305/D. 

 

• Técnico em Edificações pela Escola Técnica Federal do Paraná 

(1979), atual UTFPR; 

• Especialista em Didática no Ensino Superior pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1990); 

• Especialista em Gestão Técnica do Meio Urbano pelo convênio 

Université de Technologie de Compiegne (França) e Pontifícia 

Universidade católica do Paraná (1990); 

• Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (1995); 

• Participação permanente em diversos cursos, seminários, congressos e eventos sobre trânsito, 

transporte, ensino de engenharia regulamentação e exercício profissional; 

Atividades Profissionais: 

• Engenheiro da ETEL - Estudos Técnicos (1985); 

• Engenheiro da URBS - Prefeitura Municipal de Curitiba (1985/1994); 

• Secretário Municipal de Trânsito/Curitiba (2013); 

• Professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 1985; 

• Consultor na área de Transportes; 

Atividades Associativas: 

• Presidente da Associação dos Professores da PUCPR (APPUC) 1998/2000 - 2000/2002 e 2006/2008; 

• Presidente da Comissão de Acessibilidade do CREA-PR de 2008 até 2010; 

• Coordenador do Congresso Estadual de Profissionais - CEP/2010; 

• Conselheiro do CREA-PR 1999/2001 (suplente), 2005/2007 (titular) e 2008/2010 (titular); 

• Diretor tesoureiro do CREA-PR de 2006 até 2010; 

• Presidente do CREA-PR de 2012 até 2014; 

• Associado do Instituto de Engenharia do Paraná desde 1986; 

• Associado do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná desde 1985; 

• Associado da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis – Seção Paraná - ABENC/PR desde 2011; 

• Associado da Mútua/Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR desde 1986; 

• Associado da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia – ABENGE desde 2007; 

 

Programa de Trabalho 

 
INSERÇÃO, VALORIZAÇÃO E DEFESA DAS PROFISSÕES. 

 

• Manter a gestão do CREA-PR alinhada aos princípios da boa administração pública, destacadamente a 

Probidade, Legalidade, Moralidade, Transparência, Publicidade e Equilíbrio Orçamentário entre outras;  

• Consolidar o atual modelo de fiscalização intensificando a atuação de campo e elevando a participação 

das Regionais, Colegiados da Governança e Câmaras Especializadas na definição de seus 

procedimentos e de seu alinhamento estratégico; 

• Intensificar ações de fiscalização e combate ao exercício leigo da pro fissão;  

• Incentivar a conduta responsável e ética no exercício profissional, segundo os preceitos estabelecidos 



 

 

no Código de Ética Profissional. 

• Fomentar junto às Entidades de Classe a implantação de ações de fortalecimento do espirito corporativo 

e a aglutinação dos profissionais; 

• Defender com intransigência as atribuições pertencentes às profissões jurisdicionadas ao Sistema 

CONFEA/CREA; 

• Defender junto ao CONFEA a exigência de tratado de reciprocidade como pré -requisito para a 

internalização de profissional estrangeiro, incluso os profissionais do Mercosul; 

• Dispensar tratamento isonômico a todas as profissões e profissionais jurisdicionados ao CREA-PR; 

• Defender a unidade e coesão do Sistema CONFEA/CREA, propugnando pela representação efetiva e 

participativa de todas as profissões jurisdicionadas à Lei n.° 5.194/66; 

• Defender junto ao CONFEA a modernização do marco regulatório do Salário Mínimo Profissional 

consolidando sua legalidade e sua extensão aos profissionais do serviço público; 

• Defender a ocupação dos cargos técnicos reservada a profissionais habilitados junto ao Sistema 

CONFEA/CREA, destacadamente nas organizações públicas; 

• Fortalecer regionalmente o espaço de interação e debates com a área empresarial, através da 

regionalização do GT Empresarial; 

• Apoiar as iniciativas de cooperativismo em todos os segmentos de atuação profissional, em especial o 

de crédito; 

• Propugnar pela melhoria da formação profissional combatendo a fragilização e a mercantilização do 

processo de ensino; 

• Intensificar as ações de treinamento e capacitação dos profissionais em parceria com as Entidades de 

Classe; 

• Incentivar a inserção profissional no debate, implantação e gestão de politicas públicas voltadas à 

reconstrução de uma sociedade mais justa e fraterna; 

• Implantar certificação digital em todos os procedimentos, produtos e serviços do CREA-PR; 

• Melhorar continuamente os produtos e serviços do CREA-PR, através do atendimento aos princípios da 

NBR ISO 900122008 na gestão do Conselho, destacadamente na redução de burocracias e de prazos; 

• Facilitar o acesso dos profissionais e empresas ao CREA-PR, modernizando e ampliando suas 

instalações em todo o Estado e descentralizando os pontos de atendimento do Conselho, em especial na 

região metropolitana de Curitiba;

 


