
Ata da 1º reunião de Comissão de Jovens Lideranças Contábeis CRC/ES 2022

Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2022, às 19:49 horas, a coordenadora da Comissão

Thabata Araújo iniciou a reunião fazendo a introdução do objetivo da comissão a qual é

fomentar o empreendedorismo, despertar nos alunos do ensino médio o interesse para o

Curso de Ciências contábeis, promover projetos de capacitação para as oportunidades nas

diversas áreas de atuação da profissão além de disseminar entre os novos profissionais a

importância e a força da política social da classe. Thabata fez uma pequena apresentação

pessoal para os demais membros da comissão onde destacou que o seu principal interesse

a frente da comissão é de fato despertar o jovem contador e mostrar que a profissão

escolhida pode ser aproveitada em todas as esferas da sociedade. Em seguida foi passado

a palavra para que os demais membros se apresentassem. Renata Calmon introduziu que o

seu objetivo é despertar o jovem a atuar na carreira contábil, Thaisa tem como objetivo

ensinar para aprender, Lais tem como objetivo ajudar ao aluno de graduação a entender

melhor o universo contábil, Victor tem o objetivo de interagir com a classe e colaborar com a

área acadêmica, Bruno tem como objetivo despertar o empreendedorismo, Dione tem como

objetivo disseminar a importância do contador nos pequenos e microempresários e Pedro

atuar para a valorização e especialização do contador. Thabata apresentou 4 ideias para

serem trabalhadas durante o ano. Primeiro atuar nas escolas de ensino médio despertando

o jovem a escolher o curso de ciências contábeis. Segundo atuar nas faculdades e

universidades em momentos específicos de ‘pré-tcc’ com palestras que vão de encontro aos

temas que serão apresentados, onde o objetivo final é demonstrar ao formando que o tema

por ele escolhido tem relevância e que os colegas de profissão estão ansiosos em tê-los

conosco - incentivando ao registro junto ao Conselho. Terceiro, ter sempre de um a dois

representantes da comissão nas cerimônias de colação de grau do curso de ciências

contábeis. Por último foi apresentado a ideia de realizar o 1º Fórum do estudante de

contabilidade, com a realização de palestras das diversas áreas da contabilidade, oficinas

práticas e teóricas para que o estudante tenha a experiência de vivenciar a contabilidade

em sua essência, além de proporcionar a criação de um banco de talentos - Um evento de 2

ou 3 dias onde buscaremos parcerias com programas de contabilidade, escritórios

contábeis e outras entidades que possam colaborar para o evento. Todos os membros da

comissão se motivaram com as propostas apresentadas e deram suas contribuições e

sugestões para a realização de todas as propostas apresentadas. Thabata solicitou que

todos os membros listassem os principais temas para serem abordados em todos os



projetos, para que na próxima reunião a equipe possa separar os temas e definir as formas

de executar (palestra presencial, live etc) e a data para incluir no calendário de ações do

CRC.
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