
 
 

PLANO OPERACIONAL 

EXERCÍCIO: 2020 

 

Conforme dispõe o estatuto do Senge-CE, apresentamos as metas a 

serem desempenhadas para o exercício de 2020: 

1. Intensificar o Centro Vocacional Tecnológico-CVT do Senge-CE. 

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará oferecerá 

infraestrutura física, logística, suporte técnico e pedagógico, 

acompanhamento das ações programadas, realizações das ações 

qualificação profissional de comunidades e de filiados ao SENGE, em 

parceria com o Governo Municipal, Estadual e Federal; 

2. Disponibilizar espaço tecnológico (Sala de Convivência) para 

associados (Coworking); 

3. Realizar cursos voltados às demandas do mercado na área de 

Engenharia, Agronomia, Geociências, Arquitetura e atividades 

correlatas, além de Inovação Tecnológica; 

4. Promover campanha de valorização do profissional visando melhores 

condições de trabalho e salarial; 

5. Capacitar os recursos humanos do Senge-CE, abrangendo 

colaboradores e diretores; 

6. Ampliar e otimizar a comunicação com os profissionais através dos 

meios de comunicação e redes sociais; 

7. Promover convênio com o ETEX’s (UFC) objetivando a colaboração 

do Senge-CE na aplicação da Lei de Assistência Técnica - (Lei nº 

11.888/2008) - Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 

social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005; 

8. Interiorizar as ações do Senge-CE em todo estado do Ceará; 

9. Implementar o Senge Jovem;   

10. Manter e ampliar as parcerias do Senge-CE, promovendo vantagens e 

descontos diferenciados aos associados (farmácias, gráficas, cursos, 

hotéis e outros); 

11. Atualizar a Tabela de Honorários do profissional de engenharia, 

agronomia e geociências visando sensibilizar todos os Órgãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11888.htm
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Municipal, Estadual e Federal no Estado do Ceará e disponibilizar no 

site; 

12. Projetar e desenvolver programa de Engenheiro Empreendedor; 

13. Implantar no APP Carteiras de Associados. 

14. Implementar cadastro único dos sindicalizados sintonizado com 

sistema de controle dos associados da Unimed/Uniodonto e estabelecer 

outros controles; 

15. Criar e implementar APP do Senge; 

16. Planejar, buscar recursos com parceiros e editar Manual do Engenheiro 

2021 (a partir de 01 de julho de 2020); 


