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EDITAL 002/2017 – DRI 

CALENDÁRIO PARA A INDICAÇÃO, ELEIÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO CREA-PR 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – Crea-PR , autarquia federal nos termos 

da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada de personalidade jurídica de direito público, torna 

público aos interessados o calendário para a indicação, eleição e premiação dos melhores trabalhos de 

conclusão de curso – TCCs apresentados em Instituições de Ensino Superior – IES no estado do Paraná, e 

relacionados a cursos afetos ao Sistema Confea/Crea. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objetivo definir os prazos para determinadas atividades/etapas a 

serem cumpridas no decorrer do ano de 2017, conforme previsto no Art. 3º do “Regulamento para indicação 

dos melhores trabalhos de conclusão de curso pelo Crea-PR”, cuja aprovação se deu pela Decisão de 

Diretoria nº 144/2016 (reunião ordinária nº 009/2016, de 12 de dezembro de 2016). 

 

2. DOS PRAZOS PARA A INDICAÇÃO, ELEIÇÃO E PREMIAÇÃO 

2.1. As indicações de até 02 (dois) TCC(s) apresentado(s) por acadêmico(s) da(s) última(s) turma(s) 

de egressos do curso (considerando o ano de 2016) deverão ser realizadas pelo seu respectivo coordenador, 

até a data-limite de 30 de abril de 2017. 

2.1.1. As atividades relacionadas a tais indicações deverão ocorrer exclusivamente pelo ambiente de 

extranet do Crea-PR, cujo link de acesso está disponibilizado no site institucional (www.crea-pr.org.br), 

sendo necessária a utilização dos dados específicos de cada curso (login e senha para o usuário “Instituições 

de Ensino”). 



 
 

Edital 002/2017 – DRI  Página 2 de 3 

 

 

2.1.2. Caso o respectivo coordenador ainda não possua ou necessite recuperar os dados de acesso 

(login e/ou senha) ao ambiente de extranet do Crea-PR (usuário “Instituições de Ensino”), deverá solicitar 

exclusivamente por meio do Fale Conosco do Crea-PR. 

2.2. As indicações do melhor TCC em cada uma das 07 (sete) modalidades (I - Civil, II - Eletricista, III - 

Mecânica e Metalúrgica, IV - Química, Geologia e Minas, V – Agrimensura, VI – Agronomia e VII – Especiais-

Segurança do Trabalho) deverão ser realizadas pelo Colégio de Entidades de Classe – CDER Regional, até a 

data-limite de 20 de julho de 2017. 

2.2.1. Para as atividades relacionadas a tais indicações, a relação de TCCs dos cursos de sua 

respectiva região deverá ser disponibilizada às entidades de classe que compõem cada CDER Regional, com a 

antecedência de pelo menos 10 (dez) dias. 

2.3. As indicações de até 03 (três) TCCs em cada uma das 07 (sete) modalidades deverão ser 

realizadas pelo Colégio de Entidades de Classe – CDER Estadual, até a data-limite de 02 de agosto de2017. 

2.3.1. Para as atividades relacionadas a tais indicações, a relação de TCCs indicados por cada CDER 

Regional deverá ser disponibilizada aos membros do CDER Estadual, com a antecedência de pelo menos 10 

(dez) dias. 

2.4. As exposições dos 03 (três) TCCs melhor classificados em cada modalidade (em forma de 

banner) ocorrerão na “Mostra de TCCs”, durante o Fórum de Docentes e o Encontro Paranaense das 

Entidades de Classe – EPEC. 

2.4.1. O Fórum de Docentes será realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, em Pato Branco-PR. 

2.4.2. O EPEC será realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, em Foz do Iguaçu-PR. 

2.5. A exposição oral dos TCCs classificados em primeiro lugar, em cada uma das 07 (sete) 

modalidades, ocorrerá apenas durante o Fórum de Docentes. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Esse edital considera o disposto no “Regulamento para indicação dos melhores trabalhos de 

conclusão de curso pelo Crea-PR”, o qual estabelece critérios para a indicação, eleição e divulgação dos 

melhores Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs apresentados em cursos ofertados por Instituições de 
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Ensino Superior – IES no estado do Paraná, afetos ao Sistema Confea/Crea, e que está integralmente 

disponível para consulta no site do Crea-PR. 

3.2. Eventuais modificações ao presente edital, que o Crea-PR. julgue necessárias, serão 

comunicadas pelo site do Conselho. 

3.3. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas ao presente 

edital, poderão ser solicitados por escrito ao Departamento de Relações Institucionais - DRI do Crea-PR, pelo 

e-mail dri-gie@crea-pr.org.br, ou telefones (41) 3350-6900/33506904, ou diretamente no DRI, o qual está 

situado na Rua Padre Germano Mayer, nº 1.169, Alto da XV, CEP 80.045-310, Curitiba-PR. 

3.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Crea-PR. 

 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2017. 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Eng. Civ. Joel Krüger 

Presidente do Crea-PR 


