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Situação atual:
Hoje, a engenharia brasileira está compartimentada nas instituições de ensino, nas empresas e no Sistema Confea/Crea, sem a devida integração, diferente dos países desenvolvidos, onde esse processo é muito intenso
Os empreendedores envolvidos com a rotina de produzir, vender, admnistrar e com a legislação tributária, em grande dificuldade de buscar a inovação dos seus processos, produtos e serviços. Mesmo que quisessem, ainda prcisariam de uitos recursos técnicos e financeiros, dificultando tudo. Com isto, ficam cada vez menos competitivos e defasados do mercado.
Proposição:
A proposta é o Sistema Confea/ Crea incentivar a integração entre as instituições de ensino e os empreendedores com o objetivo de desenvolver processos, produtos e serviços, inserir o "profissional em formação" na realidade do mercado, utlizar a infraestrutura e o conhecimento das intituições de ensino para desenvolvimento da inovação nos empreendimetos.
Implantar o projeto "Projeto de Integração e Inovação Tecnológica":
a.	O empreendedor busca a instituição de ensino onde já te a metodologia de atendimento para o "PIT", e procura o responsável pela integração;
b.	Este encaminha para o setor especifico, que entrevista o empreendedor para saber suas necessidades e caracterizar o projeto;
c.	Depois é designado um grupo de "profissionais em formação" para levantar, estudar e propor soluções;
d.	As soluções são apresentadas ao empreendedor para ajustar o projeto as suas necessidades;
e.	O CREA premia anualmente os melhores projetos e soluções do PIT.
Justificativa:
Como beneficios do projeto, pode-se elencar:
·	Empreendimentos mais competitivos e inovadores, gerando mais desenvolvimento e mais empregos;
·	"Profissionais em formação" mais capacitados e integrados com a realidade do mercado;
·	Instituições de ensino cumprindo sua missão de bem capacitar e se atualizando com as necessidades do mercado.
·	O CREA de integrar e levar a engenharia de qualidade onde realmente precisa;
·	Contribuir com o desenvolvimento social e humano do país, onde todos ganham.
Fundamentação legal:
 Lei 5.194/66, Art. 1° - As profissões de engenheiro e agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano.
Sugestão de mecanismo de implementação:

Ariculação do Conselho com as Instituições de Ensino para implementar o projeto.
Sugeir odelos de contratos para efetivação da parceria.
Fazer parcerias com a Fedeação das Industrias, Sinduscon, Sicepot, Cooperativas Agrícolas, Federação do Comércio, etc. para divulgar o PIT.

Votos a favor:  23
Votos contrários: 00
Abstenção: 17



