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Candidata a Presidente do CREA-RS

» Dar continuidade à qualificação de funcionários, ao plane-
jamento estratégico, fazendo uma análise do passado e do 
presente, traçando os caminhos que o CREA-RS precisará 
percorrer para conquistar seus objetivos futuros, ao novo pla-
no de cargos e salários, ao organograma e contratação de 
novos funcionários administrativos e fiscais, através de con-
curso público, atendendo demandas funcionais nos diversos 
setores e Inspetorias. Ações que iniciou em 2019 quando no 
exercício da presidência.
» Promover encontros entre instituições de ensino e CREA-RS. 
» Trabalhar para melhorar a qualidade na formação profissional, 
evitando sua comercialização e banalização da engenharia.
» Treinamentos para inspetores, comissões e conselheiros.
» Maior estrutura de apoio às entidades de classe, permitindo 
o auxílio na solução de suas necessidades, buscando sua sus-
tentabilidade.
» Maior interação entre CDER, Coordenadoria das Inspetorias 
e projetos do CREA-RS, permitindo contribuição na gestão. 
» Criar mecanismos que permitam reuniões entre os represen-
tantes regionais do CDER e as entidades de sua jurisprudência. 
» Repaginação do Programa de Aprimoramento Profissional PAP.
» Promover junto às entidades de classe, convênio de coope-
ração técnica que permite ART para obras de moradia popular. 
» Promover trabalho conjunto, reunindo entidades, Inspetorias 
e departamento de fiscalização para trazer mais segurança à 
sociedade com a valorização do profissional. 
» Atuar junto ao Confea e ao Colégio de Presidentes sobre te-
mas importantes aos profissionais do Sistema a serem levados 
ao MEC e demais ministérios e órgãos públicos.

» Integração com as universidades, buscando a inclusão da dis-
ciplina de ética e legislação profissional na grade curricular. 
» Implementar o Programa Crea Jr e o Programa Mulher. 
» Melhorar o sistema de preenchimento de ART.
» Implementar call center para atendimento aos profissionais.
» Promover melhoria e agilidade no atendimento aos profissionais, 
investindo em tecnologias para acesso rápido e menos burocracia. 
» Reduzir o prazo de liberação da ART.
» Realizar reformas e adequações necessárias nas Inspetorias. 
» Ajustar o conceito de atuação dos inspetores pela necessida-
de de cada região, buscando o aprofundamento de sua repre-
sentatividade político-institucional nas ações junto aos órgãos 
públicos de sua região. 
» Garantir o funcionamento regular de todas as Inspetorias, sem 
risco de fechamento. 
» Implementar projeto para solenidade de ingresso ao Sistema 
Confea/Creas, em conjunto com as Inspetorias e entidades de 
classe, direcionado aos recém-formados, com palestras insti-
tucionais e entrega de suas carteiras profissionais. 
» Realizar campanhas institucionais, dando maior visibilidade 
aos serviços da área tecnológica exercidos por profissionais 
habilitados.
» Mostrar a importância e a necessidade das profissões tecno-
lógicas na vida cotidiana das pessoas e no desenvolvimento 
técnico e científico.
Algumas propostas de campanha 
Veja lista completa  
www.facebook.com/AliceScholl.Presidente
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Nome da cédula 
Alice Scholl

NÚMERO DA CANDIDATA

Uma Gestão para o Futuro

P R O G R A M A  D E  T R A B A L H O

C U R R Í C U L O  P R O F I S S I O N A L
» Foi membro de comissão na Inspetoria de Pelotas, inspetora-
-chefe, conselheira regional, diretora do CREA-RS, coordenado-
ra do Grupo de Trabalho de Engenharia de Segurança do Trabalho 
do CREA-RS, coordenadora nacional junto ao Confea e coorde-
nadora da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA-RS. 
» Atua, desde 1987, junto a sua entidade de classe, a Associa-
ção de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas (AEAP), sendo pre-
sidente em 2015.

» Coordenadora por quatro mandatos da Câmara Especializada 
de Engenharia Civil, como adjunta e titular, e coordenadora na-
cional em 2018.
» Membro de comissões técnicas do Comitê Brasileiro da Cons-
trução Civil da ABNT.
» Eleita vice-presidente do CREA-RS em 2019, onde esteve no 
exercício da presidência do CREA-RS.
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