
42º EPEC 
 

Oficina: Integração do jovem 
engenheiro às entidades de classe 

 
 



 

 

 

Objetivo: 

debater os desafios da 
integração dos jovens 
profissionais às entidades 
para o incremento e 
renovação do quadro 
associativo das mesmas 



Equipe: 

Coordenadores: Membros Dirigentes 
do Programa CreaJr-PR: 

Reg. Apucarana: Mateus 

Reg. Cascavel: Henrique 

Reg. Guarapuava: Dhaianny 

Reg. Londrina: Diego 

Reg. Ponta Grossa: Gabriel 



Facilitadores: 

Gilmar – Gerente da 
Regional Pato Branco 

Vânder - Gestor Estadual 
do Programa CreaJr-PR e 
Gerente da Regional Ponta 
Grossa do CREA-PR 



Dinâmica da oficina: 

Horário: 9h30 às 12h30 



Dinâmica da oficina 
9h30 – Autoapresentação 

10h00 - Apresentação dos 
resultados da pesquisa feita com 
entidades e profissionais recém-
formados 

10h30 – Preenchimento dos 
formulários individuais: 

10h50 às 12h30 - Debate e 
elaboração de propostas 

 



Autoapresentação 

Nome 

Título profissional 

Entidade 

Município de origem 



Apresentação dos 
resultados da pesquisa 
feita com entidades e com 
profissionais recém-
formados 



Pesquisa feita em entidades 
de classe pelos Dirigentes 
do Crea Júnior 



Cada Dirigente pesquisou a 
entidade de classe 
representativa de sua 
profissão em sua cidade. 



Foram procuradas 6 
entidades e 4 responderam 
a pesquisa. 



O objetivo da pesquisa foi 
conhecer os produtos e 
serviços que possam atrair 
os profissionais recém 
formados a fim de que se 
tornem sócios. 



SIM NÃO OBS.

1
Locação da estrutura da entidade para eventos, 

festas etc.
4 0

1.1
O valor de locação aos associados da entidade é 

menor do que o cobrado dos não sócios?
4 0

1 informou que cobra 40% 

da taxa para os sócios

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

2

Tabela de honorários atualizada e registrada 

junto ao Crea para auxiliar o profissional recém 

formado na elaboração de propostas de 

honorários

4 0
2 informaram que a tabela 

está desatualizada

2.1
Como a entidade divulga a tabela de honorários 

aos seus sócios? (descrever no campo OBS)

3 divulgam no site

1 divulga no site e no jornal 

da associação

1 só tem impressa na 

associação para quem 

precisar

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

3
Oportunidades de vagas de emprego junto a 

empresas da região (banco de empregos)
3 1

1 divulga no grupo de 

Whats

2 divulgam por e-mail 

quando aparece vaga

4

Oportunidades de prestação de serviços como 

autônomo por meio da disponibilização do 

quadro de sócios à sociedade

2 2

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

5 Participação nas reuniões e eventos da entidade 4 0

6
Cursos gratuitos ou com desconto, organizados 

pela entidade
3 1

1 informou que dá 50% de 

desconto

1 informou que isenta 

inscrição do sócio 

adimplente

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

7

Convênios e parcerias com outras empresas e 

instituições para obter vantagens, descontos etc. 

(citar no campo OBS os convênios e parcerias que 

a entidade mantem atualmente e as vantagens 

oferecidas aos sócios)

2 2

1 informou ter parcerias 

com farmácias e copiadoras

1 informou ter convênio 

com as faculdades 

particulares, com 

laboratórios de análises 

clínicas, escolas de inglês, 

clínicas odontológicas, 

escolas profissionalizantes, 

dentre outros

8

Serviço de plotagem de projetos a preços 

reduzidos ou com benefícios indiretos (desconto 

na anuidade, por exemplo)

2 2

1 dá desconto na anuidade 

para sócios que usam o 

serviço de plotagem

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

9 A entidade cobra anuidade de seus associados? 4 0

9.1
Qual foi o valor da anuidade 2016? (inserir no 

campo OBS)

1 não informou

1 informou R$ 355,00

1 informou R$ 400,00

1 informou R$ 720,00

9.2
Os recém formados tem desconto na primeira 

anuidade?
2 2

2 informaram sim, sendo 

que uma dá o desconto de 2 

mensalidades

1 não informou

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



SIM NÃO OBS.

10

Citar outros benefícios e vantagens que a 

entidade oferece a seus sócios e aos profissionais 

recém formados

1 informou participação em 

planos de saúde

1 informou que realiza 

jantar e jogo de futebol 

toda 2ª e 4ª feira na sede

1 informou que oferta 

anualmente um grande 

evento de atualização em 

engenharia e tecnologia

Produtos e serviços que a entidade de classe oferece 

aos associados



Pesquisa feita com 
profissionais formados há 
no máximo 2 anos 



Cada Dirigente pesquisou 
profissionais recém-
formados, residentes nas 
regiões das entidades 
pesquisadas. 

Total de 29 profissionais 
entrevistados. 



Resultados 



SIM NÃO OBS.

1
Você é sócio da ..... (entidade de 

classe pesquisada)?
12 17

1.1

Caso a resposta seja "SIM": o que 

o motivou a se associar? 

(descrever)

* Fortalecer a classe

* Participar de eventos

* Ajudar o mercado de trabalho

* Trocar experiências com outros colegas

* Usar a estrutura física da entidade

* Integração com outros colegas

* Manter-se atualizado

1.2

Caso a resposta seja "NÃO": 

porque você não quis se associar? 

(descrever)

* Não sei como funciona

* Ainda não fui atrás

* Falta de conhecimento

* Não precisei

* Não trabalho na área

* Neste primeiro ano após me formar tenho 

outras prioridades

* Me formei agora e ainda não estou atuando 

como engenheiro

* Nunca pensei em me associar e não conheço 

os benefícios

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



SIM NÃO OBS.

2

Você gostaria de participar da 

associação/entidade que reune os 

engenheiros de sua área?

15 2

2.1

Por que isso seria importante 

para você? (descrever no campo 

OBS)

* Para me relacionar e trocar experiências com 

outros colegas

* Para usar a estrutura da entidade

* Para me manter atualizado

* Para tomar conhecimento de oportunidades

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



SIM NÃO

3

Você acha importante ter uma 

tabela referencial de honorários 

para cobrar por seus serviços 

como autônomo?

29 0

3.1

Você sabe se a sua entidade de 

classe local disponibiliza esta 

tabela referencial de honorários?

9 20

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



SIM NÃO

4
Você conhece a estrutura da 

entidade de classe da sua cidade?
21 8

5

Durante sua graduação, você teve 

conhecimento da existência da 

entidade de classe?

25 4

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



SIM NÃO

6

Quais produtos ou serviços 

oferecidos pela entidade de classe 

o fariam se associar a ela?

6.1 Cursos e palestras técnicas 27 2

6.2
Estrutura física para locação a 

preços reduzidos
24 5

6.3

Participação em reuniões para 

discutir o exercício profissional e 

outros temas

24 5

6.4

Convênios com empresas e outras 

instituições para obter vantagens 

e descontos

23 6

6.5
Serviço de plotagem de projetos a 

preços reduzidos
16 13

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



SIM NÃO OBS.

6.6
Outros serviços (descrever no 

campo OBS)

* Receber boletins informativos

* Tirar dúvidas sobre responsabilidades 

profissionais

* Ter assistência jurídica

* Capacitação técnica

Pesquisa junto aos jovens 

profissionais (recém formados)



10h30 às 10h50 
 
Preenchimento dos formulários individuais: 
 
• Produtos e serviços das entidades para serem 

aprimorados e melhor divulgados aos novos 
profissionais 

• Novos produtos de interesse dos jovens 
profissionais 

• Ideias para integrar os recém formados às 
entidades 

 
10h50 às 12h30 
Debate e composição da proposta da oficina 



Proposta final da oficina: 
 
 


