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RESOLUÇÃO NORMATIVA CRA/SC Nº 367/2014, DE 24 DE MARÇO DE 2014. 

 

 

INSTITUI NO AMBITO DO CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA – CRA/SC, 

NÚCLEOS SETORIAIS EM SEGMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – CRA/SC, no uso da competência que lhe conferem a Lei no. 4.769, de 09 de 

setembro de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto no. 61.934, de 22 de dezembro de 

1967, e o Regimento aprovado pela Resolução Normativa CFA no. 215/99, de 09 de abril de 

1999.  

 

CONSIDERANDO que a letra k do artigo 3º do regimento interno do  CRA-SC,  permite   

instituir  em caráter  permanente  ou transitório comissões necessárias ao exercício de suas 

atividades, fixando sua composição e atribuição; 

 

CONSIDERANDO que, um dos fundamentos filosóficos, na busca do alcance da missão do 

sistema, é a valorização do conhecimento, basilar para a profissão; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver ações que possibilitem o compromisso de 

acompanhar o avanço tecnológico e as mudanças conjunturais, promovendo a busca pela 

atualização contínua; 

 

CONSIDERANDO que o Sistema CFA/CRAs tem como missão “promover a difusão da 

Ciência da Administração e a valorização da profissão dos registrados visando a defesa da 

Sociedade” e que o alcance dessa missão exige uma pluralidade de ações integradas entre o 

Conselho e a sociedade, de forma a criar um vínculo ético de confiança, ampliando, na 

comunidade, a certeza de que os profissionais registrados são cidadãos com as habilidades e 

competências necessárias para resolver as problemáticas comuns ao ambiente das 

organizações. 

 

CONSIDERANDO o PROJETO DE CRIAÇÃO DE NÚCLEOS SETORIAIS DO CRA-SC, 

proposto pela Diretoria, cuja finalidade é instituir no âmbito do CRA-SC, Núcleos Setoriais 

em segmentos específicos da administração, visando promover uma maior integração com os 

segmentos empresariais, educacionais e administração pública que atuam nas áreas temáticas 

específicas constituídas; 

 

CONSIDERANDO a DECISÃO do Plenário na sua 875ª. Reunião Plenária, realizada em 24 

de março de 2014. 
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R E S O L V E:  

 

Art. 1º - Fica instituído no   âmbito do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRA/SC, Núcleos Setoriais em Segmentos 

Específicos da Administração  - NUSSEAD,  nos seguintes segmentos: 

 

I - Núcleo Setorial – Gestão Pública - NUGEP 

II - Núcleo Setorial – De Formação Profissional - NUFPRO 

III - Núcleo Setorial – Gestão Privada - NUGEPRI 

V - Núcleo Setorial – Gestão em Assuntos Legislativos - NUGEL 

 

§ 1º - poderão ser instituídos, a critério do Plenário do CRA-SC, novos Núcleos 

Setoriais em outras áreas da administração. 

 

Art. 2º - Aprovar o regulamento dos Núcleos Setoriais em Segmentos Específicos da 

Administração – NUSSEAD. 

 

Art. 3º. – Os membros  dos Núcleos Setoriais deverão observar e atuar na forma que dispõe o 

Regulamento aprovado por esta Resolução Normativa. 

 

Art. 4º. Esta Resolução Normativa entre em vigor a partir da sua assinatura. 

 

 

Florianópolis (SC), 24 de março de 2014.  

 

 

 

 

 

Adm. Antonio Carlos de Souza 

Presidente 

CRA/SC nº 5174 
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REGULAMENTO DOS NÚCLEOS SETORIAIS EM SEGMENTOS  

ESPECÍFICOS DA ADMINISTRAÇÃO - NUSSEAD 

 

 

Art. 1º - Os Núcleos Setoriais tem como finalidade promover uma maior integração com 

empresários, estudantes, administradores e profissionais da administração pública que atuam 

nas áreas temáticas específicas constituídas, com o intuito de alcançar os seguintes objetivos: 

 

I - Discutir aspectos de inovação tecnológica nas várias áreas da Administração; 

II - Promover debates sobre problemáticas organizacionais recorrentes; 

III - Incentivar a constante atualização dos profissionais da Administração, 

desenvolvendo conhecimentos necessários à sua empregabilidade; 

IV - Evidenciar os princípios e pressupostos que orientam a profissão e ciência da 

administração; 

V - Estabelecer intercâmbio técnico, científico e social entre os núcleos setoriais, 

envolvendo o CRA/SC, a sociedade catarinense, empresas privadas, entes públicos e 

instituições de ensino.   

 

Art. 2º - Da composição – Os núcleos setoriais serão constituídos por no mínimo 03 (três) 

membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos administradores registrados adimplentes com o 

CRA/SC. 

 

§ 1º - Os membros a que se refere este artigo serão indicados  e  aprovados em 

Reunião de Diretoria e posterior homologação pela Plenária.  

 

§ 2º - O mandato dos membros será de 02 (dois) anos, sendo: 

01(um) Conselheiro Efetivo para ocupar o cargo de coordenador geral; 

02 (dois) Administradores registrados e em dia com o CRA/SC, para ocuparem o 

cargo de Coordenador Executivo e Secretário, respectivamente; 

03 (três) Administradores registrados e em dia com o CRA/SC, para ocuparem o cargo 

de membros suplentes.  

 

§ 3º - Os membros dos Núcleos Setoriais poderão ser reconduzidos, nos seus cargos, 

por até um mandato consecutivo .  

 

§ 4º - Por ter finalidade, única e exclusiva, os membros dos núcleos setoriais serão 

considerados voluntários, o mandato será honorífico, não lhes cabendo remuneração por 

prestação de serviços, bem como não caracterizando suas atividades como prestação de 

serviços ao CRA/SC. 

 

§ 5º - Os membros dos núcleos setoriais quando convocados para representar o 

CRA/SC em eventos externos, viagens ou compromissos previamente autorizados pela 

Diretoria do CRA-SC, terão direito a ajuda de custos ou diárias, conforme normativa interna 

do CRA/SC. 
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§ 6º - Cada Núcleo Setorial  formará um grupo de estudos através do convite 

formulado aos profissionais  registrados no CRA/SC, bem como, profissionais de outras áreas 

que atuam em cada área específica. Especificamente no Núcleo Setorial de Formação 

Profissional, poderão ser convidados estudantes universitários do Curso de Administração.  

   

§ 7º - O convite deverá ser aprovado pelo Coordenador Geral e o Coordenador 

Executivo.  

 

Art. 3º - Das atribuições dos Membros Efetivos dos Núcleos Setoriais: 

 

§ 1º - Ao Coordenador Geral, compete: 

I - Acompanhar, apreciar e auxiliar as ações do Núcleo em conformidade com os 

objetivos do CRA/SC; 

II - Homologar as inscrições de novos membros participantes; 

III - Assessorar na elaboração do plano de ação anual; 

IV - Promover o intercâmbio entre os membros do Núcleo com a Diretoria e Plenária 

do CRA/SC. 

V - Despachar expedientes e assinar conjuntamente com o Coordenador Executivo os 

atos decorrentes das ações do Núcleo. 

VI - Representar o CRA/SC nas reuniões, eventos, solenidades institucionais ou 

designar outros membros para representá-los, desde que aprovados pela Diretoria 

Executiva do CRA/SC. 

 

§ 2º - Ao Coordenador Executivo, compete: 

 

I - Supervisionar e orientar os atos normativos e executivos do Núcleo; 

II - Propor convênios, acordos, parcerias com órgãos privados, públicos e 

educacionais, aprovados pelo Coordenador Geral, que será posteriormente, 

encaminhado ao Presidente do CRA/SC que submeterá para aprovação do Plenário. 

III - Promover ações para agilizar o andamento dos projetos em execução. 

IV - Despachar expedientes e assinar conjuntamente com o Coordenador Geral os atos 

decorrentes das ações do Núcleo.  

V - Apresentar ao CRA/SC, no primeiro mês de cada ano, relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo no decorrer do exercício. 

 

§ 3º - Ao Secretário, compete: 

 

I - Controlar, elaborar e manter sob o seu comando os documentos legais e 

burocráticos do Núcleo; 

II - Elaborar ATA de cada reunião, encaminhando cópia para a Diretoria do CRA-SC; 

III - Enviar  e receber os expedientes deliberados pelo Núcleo; 

IV - Receber e controlar os pedidos de inclusão e/ou exclusão dos interessados em 

fazerem parte do grupo de estudo do Núcleo Setorial que representa a sua atuação 

profissional. 

V - Na ausência do Coordenador Executivo, deverá substituí-lo.  
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Art. 4º - Caberá ao CRA-SC: 

 

I - Disponibilizar espaço para ocorrência das reuniões; 

II - Divulgar as atividades dos Núcleos Setoriais para incentivo à participação; 

III - Apoiar as atividades a serem desenvolvidas; 

IV - Acompanhar as atividades dos Núcleos existentes; 

V - Delegar atribuições específicas. 

 

Art. 6º - Disposições Gerais  

 

§ 1º - Todos os trabalhos produzidos pelos Núcleos Setoriais serão de propriedade do 

CRA/SC, divulgados os nomes dos autores e dos participantes. 

 

§ 2º - Concluído o período da gestão, os membros receberão certificado comprovando 

a sua atuação, emitido pelo CRA/SC. 

 

§3º  - Os casos omissos neste regulamento   serão resolvidos  pela diretoria do CRA-

SC. 

  

Aprovado pela Resolução Normativa CRA/SC no. 367/2014, de 24 de março de 2014, em 

cumprimento à decisão do Plenário do CRA/SC, através da 875ª. Reunião Plenária, 

realizada em 24 de março de 2014. 

 


