UNICREA: Veja aqui como você
já
pode
usufruir
dos
benefícios da Universidade
Corporativa do CREA-SC

O CREA-SC tem passado por mudanças estruturais visando o seu
desenvolvimento e expansão, onde um dos maiores focos de
transformação são as pessoas. O Planejamento Estratégico
2021-2023 tem entre suas premissas promover o engajamento e a
cultura orientada aos resultados, aos profissionais, à
eficiência, inovação e à transformação digital, e desenvolver

competências
objetivos.

organizacionais

de

acordo

com

esses

novos

A Universidade Corporativa do CREA-SC – UNICREA está em pleno
desenvolvimento e vários benefícios já estão disponíveis. O
foco da Universidade é o aperfeiçoamento e qualificação dos
profissionais registrados e a capacitação do público interno,
como conselheiros, inspetores e colaboradores.

A iniciativa está amparada na cooperação e parceria com as
instituições de ensino, entidades de classe e empresas do
setor tecnológico do estado, além de órgãos do Sistema
Confea/Crea e Mútua. Esse movimento vem ao encontro dos
anseios dos profissionais do sistema.

Já foram firmados convênios com instituições que procuraram o
CREA-SC, como Acafe, PUC, Credcrea, FURB, IPOG, MAPPA/Horus,
UNOCHAPECÓ, Sebrae, Unisul, Unoesc e Xpeed, e outros ainda
estão em fase de tramitação para serem efetivados. Em 2022
será lançado o Edital Público de Credenciamento para todas as
Instituições que queiram participar da UNICREA.

Os benefícios e oportunidades que já estão disponíveis serão
divulgados em nossa agenda de eventos e nas redes sociais do
CREA-SC.

Programa está alinhado com as propostas do CNP – No 10º
Congresso Nacional de Profissionais, no âmbito das “Inovações
Tecnológicas – Estratégias da Engenharia, da Agronomia e das
Geociências para o Desenvolvimento Nacional”, as quais,

indiscutivelmente, se desdobram como Políticas Públicas,
definiu-se como Proposta Nacional Sistematizada de nº 6:

“Que o Sistema Confea/Crea e Mútua fomente ações junto às
diversas instâncias de governo, bem como instituições de
ensino superior, para criar mecanismos e estruturas que
possibilitem e incentivem investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, bem como para promover
a difusão dessas tecnologias para facilitar o acesso dos
profissionais e empresas de todas as regiões.”

Em continuidade, no âmbito da “Atuação Profissional – A
governança da política de infraestrutura brasileira sob a
ótica da Engenharia”, possuindo como desdobramento a área da
Capacitação, definiu-se como Proposta Nacional Sistematizada
de nº 25:

“Que seja implementado um Programa de Aperfeiçoamento
Profissional – PAP em nível Federal (Confea) ou regional
(Creas) e com a participação das entidades de classe,
inclusive por meio de plataforma digital, cursos de
especialização, MBA ou extensões, contribuindo para o
estabelecimento de processos e atualização dos profissionais
do Sistema e fomento à capacitação profissional.”

É o CREA-SC valorizando todos seus profissionais!
Você também pode contribuir para o sucesso do projeto enviando
sugestões para o e-mail: unicrea@crea-sc.org.br

Parceiros e Benefícios – Veja onde já pode obter descontos

SEBRAE
O Crea-SC está como parceiro do Sebrae para auxiliar no
fomento do “Programa Brasil Mais” entre micro e pequenas
empresas registradas no Conselho. O programa nacional teve

início no mês de novembro e vai até fevereiro de 2022. FAÇA
SUA INSCRIÇÃO AQUI
Programa de capacitação voltado para área de gestão, marketing
e vendas, com mais de 50 horas de treinamento. Previsão de
início 2022. SAIBA MAIS

CREDCREA
Cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional em diversas
áreas. CONFIRA OS CURSOS DISPONÍVEIS

FURB
DESCONTOS DE ATÉ 20% no valor das mensalidades de cursos e
serviços ofertados pela FURB, para os profissionais
registrados, e pelo crachá funcional, para os colaboradores,
além dos seus respectivos filhos, cônjuges ou companheiros.
CONFIRA OS DESCONTOS AQUI
• Acesse o site da FURB

UNOESC
DESCONTOS DE ATÉ 15% concedidos pela UNOESC nos campi Joaçaba,
Chapecó, São Miguel do Oeste, Videira, Xanxerê, Campos Novos,
Capinzal, Maravilha, Pinhalzinho e São José do Cedro e também
para os colégios Superativo, Superação e Expressivo. CONFIRA
OS DESCONTOS AQUI
• Acesse o site da Unoesc

UNOCHAPECÓ
DESCONTOS DE ATÉ 40% nos cursos Plataforma Unoplus e 10% para
cursos de pós-graduação lato sensu presenciais da Unochapecó.
CONFIRA OS DESCONTOS AQUI
• Acesse o site da Unochapecó

IPOG
Para os profissionais registrados no CREA-SC nos cursos pósgraduação nas modalidades remota e presencial o desconto será
de R$ 150 mensais no plano padrão; para os colaboradores do
CREA-SC com a apresentação o desconto de 50% no valor total da
pós-graduação. CONFIRA AS CONDIÇÕES PARA UTILIZAR O BENEFÍCIO
• Acesse o site do IPOG

>> Participe do sorteio de meia-bolsa do IPOG para MBA
Gerenciamento de Obras, Produtividade, Racionalização e
Desempenho da Construção, resultado 11 de março. CLIQUE AQUI

CATÓLICA DE SANTA CATARINA
Desconto no valor da mensalidade oferecido pela FUNDAÇÃO aos
profissionais registrados no CREA-SC, colaboradores,
estendíveis aos parentes de 1º grau, no fornecimento de
cursos: bolsa de 20% para cursos de Pós-Graduação; bolsa de
20% para cursos de Educação Executiva; bolsa de 15% para
cursos de Graduação; palestras, workshops e vários eventos
gratuitos. CONFIRA AS CONDIÇÕES PARA UTILIZAR O BENEFÍCIO
• Acesse o site da Católica

ACAFE
Termo de Parceria tem por objetivo estreitar o diálogo com as
instituições de ensino que integram a entidade. SAIBA MAIS

MAPPA (Horus)
Curso Online de Mapeamento com Drones da Mappa – produto da
Horus terá desconto de 50% aos beneficiários do CREA-SC.
CONFIRA AS CONDIÇÕES PARA UTILIZAR O BENEFÍCIO

• Acesse o site da MAPPA

UNISUL
Descontos de 40% nos cursos presenciais de Bacharelado,
Licenciatura e Tecnólogo; 25% na Pós-graduação Lato Sensu
Híbrida; e 10% nos cursos de graduação na modalidade EAD.
•Acesse o site da Unisul

XP EDUCAÇÃO
A XP Educação oferece como benefício: Acesso à plataforma
educacional; 30% de desconto nas escolas de educação
financeira e investimentos; 20% de desconto nos cursos de pós
graduação IBMEC/Xpeed (MBA’s); agenda de palestras e eventos
gratuitos.
•Acesse o site da XP

