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PROCEDIMENTOS E NORMAS BÁSICA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO 
CONTINUADA – PEC 2014 

 
 OBJETIVO: Celebrar convênios com entidades de classe registradas no Sistema visando à realização 

de projetos que objetivem o aperfeiçoamento técnico/cientifico de inovação e cultural dos profissionais 
diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA. 
A natureza dos Projetos que recebem apoio do CREA-SC são eventos de interesse profissional, 
tais como cursos, palestras, seminários, encontros, simpósios, congressos e outros. 

 
 QUEM PODE UTILIZAR: Para se habilitar aos recursos, as entidades de classe deverão estar com 

registro no CREA-SC  e homologado  no CONFEA. 
 
 CONVÊNIO: As entidades de classe que desejam participar do programa d e ve r ã o  firmar convênios 

com o CREA-SC, válidos para o exercício de 2014. À medida que a entidade for definindo as datas 
da execução de cada evento e o seu custo, encaminhará ao CREA-SC o respectivo projeto 
(conforme formulário padrão) para ser aprovado pela Comissão Permanente de Convênios - CPC, 
desde que esteja dentro das finalidades do PEC. A entidade poderá realizar um ou mais eventos, 
dentro do limite financeiro aprovado. 

Para a celebração dos convênios, as entidades deverão encaminhar a aprovação das contas do 
exercício anterior com o respectivo parecer do Conselho Fiscal da entidade no que tange aos 
repasses financeiros do CREA-SC. Ainda, conforme Decreto 6.170/2007, de 25 de julho de 2007, da 
Presidência da República, as entidades de classe obrigatoriamente deverão informar ao CREA-SC 
os dados bancários da conta específica para receber os recursos provenientes exclusivamente do 
Programa de Educação Continuada – PEC. 
Não serão repassados recursos para eventos que forem realizados sem a prévia assinatura do 
convênio com o CREA-SC, referente ao PEC – 2014, e sem a aprovação da Comissão Permanente 
de Convênios – CPC. 

 
 PÚBLICO BENEFICIADO: Obrigatoriamente deverão ser profissionais com registro no sistema 

CONFEA/CREA, ficando esta comprovada pela Lista de Presença, que deverá constar o nome, 
assinatura e nº do registro no CREA-SC. 
Poderão participar também os estudantes das últimas fases de cursos com devido registro no Sistema 
CONFEA/CREA, desde que atendidas às exigências do Programa. 

 
 ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS:  O CREA-SC, visando custear despesas realizadas antes ou 

durante a organização PEC – 2014 - poderá antecipar, a pedido da entidade, até 1 0 0% (cem por 
cento) do valor aprovado para cada evento. 

A entidade deverá solicitar a antecipação dos recursos previstos através de ofício, obrigatoriamente,  
com até 15 dias de antecedência da data de realização de cada evento, anexando as CERTIDÕES 
NEGATIVAS DE DÉBITO DO INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL e TRABALHISTA (TST). 
A solicitação será analisada e deliberada pelo CREA-SC e a liberação dos recursos será efetivada 
até cinco dias antes da realização de cada evento. 

http://www.crea-sc.org.br/
mailto:apec@crea-sc.org.br
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  LISTA DE PRESENÇA: Deverá ser comprovada a participação de um número mínimo de 

profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA, sob a forma de (Modelo - 
http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/), devidamente assinada pelo participante, conforme 
abaixo: 

•    CURSO → participação MÍNIMA de 15 (quinze) profissionais registrados no Sistema; 

•    PALESTRA → participação MÍNIMA de 20 (vinte) profissionais registrados no Sistema, e 

•  SEMINÁRIO, ENCONTRO,  SIMPÓSIO, CONGRESSO E SIMILARES → participação mínima 
de 30 (trinta) profissionais registrados no Sistema. 

O não atendimento ao número mínimo estabelecido bloqueará a liberação de novos recursos, e nos 
casos em que já tiverem sido antecipados os recursos, a entidade deverá restituí-los ao CREA-SC. 

 
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: A entidade terá até 30 (trinta) dias, a contar da data do término do 

evento, para apresentar a prestação de contas (Modelo –  http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/). 
A prestação de contas protocolada após o prazo estabelecido não serão aceitas, salvo justificativa 
da entidade. 

 

O CREA-SC poderá reter recursos da entidade, oriundos do convênio de repasse de ARTs, até o 
montante efetivamente repassado por conta deste Convênio  e do qual não tenha  sido prestado 
contas no prazo. 

 

Lembramos que nenhum recurso poderá ser repassado para as entidades que estiverem 
inadimplentes com suas obrigações perante o Conselho. 

 
 CONTRAPARTIDA: Deverá ser comprovada na documentação encaminhada para prestação de 

contas a contrapartida oferecida pela entidade, inclusive a financeira. 
 
 RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO: É obrigatório constar o relatório técnico 

circunstanciado, assinado pelo coordenador do evento, no processo de prestação de contas (Modelo 
–  http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/). 

 

 CERTIFICADO: É obrigatório entregar aos participantes Certificados de Participação no evento, 
devendo este constar a logomarca do CREA-SC e assinatura do presidente e/ou do representante 
designado pela presidência (Modelo – http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/). 

 

 ESPAÇO CREA-SC: É obrigatório assegurar um espaço durante a realização do evento, 
preferencialmente na abertura, para uma mensagem a ser feita pelo representante indicado pelo 
presidente ou diretor regional do CREA-SC. 
O representante deverá fazer uma síntese da sua participação, devendo esta fazer parte da prestação 
de contas (Modelo – http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/). 

 
 BANNER: É obrigatória a divulgação do nome do CREA-SC por meio de um ou mais ”banners” no 

local do evento, que poderão ser obtidos nas Inspetorias e/ou na sede com a devida antecedência. 
Se a entidade tiver outros banners e materiais de divulgação, caracterizando a parceria 
Entidade/CREA-SC, será de sua livre utilização, mas não dispensará o banner padrão do Conselho. 

 
 LOGOMARCA: É obrigatória a divulgação da logomarca do CREA-SC nos materiais de organização, 

divulgação e didáticos do evento, assim como nos relatórios técnicos e de prestação de contas, 
ressaltando sempre a parceria Conselho/Entidade. 

 
 REPRESENTAÇÃO: É obrigatório o envio de convite por e-mail ou ofício, confirmando a data da 

realização e o horário da abertura para a participação do CREA-SC, com, no mínimo, 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência do início do evento. 

http://www.crea-sc.org.br/
mailto:apec@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/)
http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/)
http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/)
http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/)
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O convite deverá ser enviado ao diretor regional, à Assessoria de Apoio às Entidades de Classes  

e ao presidente, que darão o devido encaminhamento, indicando o representante que estará presente. 
 
 FISCALIZAÇÃO: O CREA-SC fará a qualquer momento, por representante que julgar conveniente, 

acompanhamento e fiscalização dos eventos aprovados. 
 
 AVALIAÇÃO: É obrigatória a realização de avaliação individual por participante ao final do evento 

(Modelo –http://www.crea-sc.org.br/sites/pec/), que deverá acompanhar o processo de 
prestação de contas. No caso de eventos com número superior de participantes aos exigidos pelas 
Normas, deverão ser encaminhados no mínimo 30% das fichas de avaliações. Deverá ser realizada 
a tabulação das fichas, que deverá fazer parte no Relatório Técnico Circunstanciado. 

 
 CANCELAMENTO DE EVENTOS: A entidade deverá informar ao CREA-SC, por ofício, a justificativa 

de cancelamento de evento já aprovado pela CPC até, no máximo, cinco (5) dias após a data 
prevista, sob pena de não recebimento dos recursos para os demais eventos. 

 
 SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO: Pedidos de alteração e substituição de projetos aprovados deverão 

ser encaminhados por ofício, no prazo de até cinco (5) dias antes da data prevista para o evento. 
Nos casos de substituição, deverá ser encaminhado um novo projeto para ser analisado pela 
Comissão Permanente de Convênios - CPC. 

 
 QUALIDADE DOS EVENTOS: Devem ser programados e realizados eventos de qualificação 

profissional que atendam aos interesses e necessidades dos profissionais, primando pela qualidade 
técnico-científica e educacional. Deve-se atentar para o bom nível dos eventos, a qualificação e o 
preparo dos instrutores, primando pela eficácia da aplicação dos recursos financeiros, investindo 
em projetos que atendam, além da demanda, também às expectativas dos profissionais registrados 
no Conselho, preparando-os cada vez mais para o mercado de trabalho e estimulando-os na busca 
constante do conhecimento. 

 
 CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Convênios - 

CPC e submetidos à aprovação da Diretoria do CREA-SC. 
 

Esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Assessoria de Apoio às Entidades de Classes do CREA-
SC, através dos telefones (48) 3331-2052 ou (48) 88134887 ou através dos e-mails: apec@crea-
sc.org.br ou juliana@crea-sc.org.br. 

 
Florianópolis, Janeiro de 2014. 
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