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Apêndice II 

Quadro 42 – Principais Eventos Societários no Exercício 2018 – Crea-PE 

MÊS 
TEMA CENTRAL DA 

AÇÃO 

QTDE ESTIMADA 

DE 

PARTICIPANTES 

LOCAL BENEFÍCIO EFETIVO E GERAL AO CREA-PE 

JAN. 

  

16, 17, 18 e 19/01 – 

Conversa com o 

Presidente 

80 

FAFOPST 

Serra 

Talhada, 

UNOPAR 

Salgueiro, 

Inspetoria 

Crea 

Petrolina e 

Centro 

comercial 

em 

Araripina 

O objetivo do projeto Conversa com o Presidente é dar 
continuidade na democratização do CREA-PE, estreitando 

cada vez mais o relacionamento com os profissionais. 
Focado na melhoria contínua, o presidente do Conselho, 

recebe os engenheiros, agrônomos, técnicos e tecnólogos 
das profissões do Sistema Confea/Crea. 

26 a 28/01/18 – Seminário 

de Lideranças Regionais 
150 

Hotel 

Cruzeiro em 

Pesqueira 

Organização do evento, obtendo visibilidade junto aos 

Profissionais, Empresas e à Sociedade. 

TOTAL  230   

FEV. 

  

20/02 – Terça no Crea -

As várias atividades dos 

engenheiros e a 

repercussão das 

Reformas Trabalhista e 

Previdenciária nos seus 

direitos 

61 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

27/02 – Terça no Crea -

Sistemas de 

Impermeabilização 

155 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 
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TOTAL  216   

MAR. 

07 e 08/03 – Conversa 

com o Presidente 
40 

Auditórios 

da AESGA 

Garanhuns 

e ACIC 

Caruaru 

O objetivo do projeto Conversa com o Presidente é dar 
continuidade na democratização do CREA-PE, estreitando 

cada vez mais o relacionamento com os profissionais. 
Focado na melhoria contínua, o presidente do Conselho, 

recebe os engenheiros, agrônomos, técnicos e tecnólogos 
das profissões do Sistema Confea/Crea.  

13/03 – Terça no Crea -

Coaching para 

Engenheiros – Como 

aplicar as ferramentas do 

Coaching e obter 

excelentes resultados na 

sua vida profissional 

115 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

 20/03 – Terça no Crea -

Plano Recife 500 anos – a 

construção de uma 

estratégia para cidade do 

Recife. 

51 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

27/03 – Terça no Crea -

METACAULIM – Usos e 

benefícios na construção 

civil 

53 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

TOTAL  259   

ABR. 

  

  

03/04 – Terça no Crea -

Patentes e SysPat: 

empoderando 

engenheiros, 

transformando ideias em 

receitas e uma sociedade 

melhor 

46 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 
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 10/04 – Terça no Crea -

Desempenho Acústico 

nos Edifícios 

Residenciais Segundo a 

NBR 15.575/13. 

81 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

17/04 – Terça no Crea - 

Telhados Verdes para o 

séc XXI, um negócio 

sustentável e a Lei da 

obrigatoriedade da 

instalação nas novas 

edificações 

129 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

24 e 25/04 – Conversa 

com o Presidente 38 

Auditórios 

do Hotel 

Cruzeiro em 

Arcoverde e 

Secretaria 

de Educação 

em 

Afogados da 

Ingazeira 

O objetivo do projeto Conversa com o Presidente é dar 
continuidade na democratização do CREA-PE, estreitando 

cada vez mais o relacionamento com os profissionais. 
Focado na melhoria contínua, o presidente do Conselho, 

recebe os engenheiros, agrônomos, técnicos e tecnólogos 
das profissões do Sistema Confea/Crea. 

  

  

TOTAL  294   

 

MAI. 

08/05 – Conversa com o 

Presidente 
31 

Auditório 

da 

Prefeitura 

Municipal 

de Palmares 

O objetivo do projeto Conversa com o Presidente é dar 
continuidade na democratização do CREA-PE, estreitando 

cada vez mais o relacionamento com os profissionais. 
Focado na melhoria contínua, o presidente do Conselho, 

recebe os engenheiros, agrônomos, técnicos e tecnólogos 
das profissões do Sistema Confea/Crea.. 
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10/05 – Crea na Estrada - 

Tema 1-Atuação do 

CREA-PE e serviços 

prestados pelo Conselho. 

Tema 2 - Crescimento do 

Mercado Fotovoltaico 

75 

Auditório 

da AESGA 

Garanhuns 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os profissionais do Interior do 

Estado.  

11/05 – Crea na Estrada - 

Tema 1 - Atuação do 

CREA-PE e serviços 

prestados pelo Conselho. 

Tema 2 - Crescimento do 

Mercado Fotovoltaico 

70 

Auditório 

da 
UNINASSAU 

Caruarau 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os profissionais do Interior do 

Estado.  

12/05 – Conversa com o 

Presidente 29 

Auditório 

da 

Secretaria 

de Meio 

Ambiente de 

Gravatá 

O objetivo do projeto Conversa com o Presidente é dar 
continuidade na democratização do CREA-PE, estreitando 

cada vez mais o relacionamento com os profissionais. 
Focado na melhoria contínua, o presidente do Conselho, 

recebe os engenheiros, agrônomos, técnicos e tecnólogos 
das profissões do Sistema Confea/Crea. 

18 e 19/05 – Plenária 

Itinerante 100 

Instituto 

Federal do 

Sertão em 

Salgueiro 

Organização do evento, obtendo visibilidade junto aos 

Profissionais, Empresas e à Sociedade. 

TOTAL  277   

JUN. 

05/06 – Lançamento do 

projeto Crea Sustentável 

no Dia do Meio 

Ambiente, com palestra 

sobre Consciência, 

Economicidade e Coletas 

de Materiais Orgânicos e 

Recicláveis. 

82 

Auditório 

da sede do 

CREA-PE 

O projeto Crea Sustentável busca fomentar alternativas que 

se baseiam nos princípios da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica, para os Colaboradores, Diretores, 

Inspetores e Conselheiros. 

TOTAL  82   
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JUL. 

  
  

  
  

TOTAL  0   

AGO. 

07/08 – Terça no Crea - 

O Papel da engenharia 

de Segurança do 

Trabalho no 

Desenvolvimento 

Empresarial 

109 
Auditório 

do Crea-PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

14/08 – Terça no Crea - 

Os pré-requisitos da NR 

18 e NR 35 para a 

Ancoragem Predial 

119 

Auditório 

do Crea-PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

15/08 –  Crea na Estrada 

-Tema 1 - Agricultura 

Sustentável no Bioma 

Caatinga; 

Tema 2 - Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

de cidade de Gravatá. 

16/08 - O E-Social e os 

Eventos de Segurança e 

Saúde do Trabalho. 

17/08 - Padrão de 

Entrada BT e AT, 

Normativo, Segurança e 

Prazos Regulatórios da 

CELPE. 

 

90 

Auditório 

da Câmara 

de 

Vereadores 

de Gravatá 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os profissionais do Interior do 

Estado.  

21/08 – Terça no Crea - 

A Engenharia e o Meio 

Ambiente 

102 

Auditório 

do Crea-PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 
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28/08 – Terça no Crea -

Novas tecnologias na 

Indústria da Construção 

106 

Auditório 

do Crea-PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

28/08 – Crea na Estrada -

Plano de Arborização 

Urbana. 

29/08 - Trabalho em 

Altura: Ancoragem e 

Linha de Vida conforme 

o Anexo II da NR 35. 

70 

Auditório 

da FIS 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os profissionais do Interior do 

Estado.  

30/08 – Crea na Estrada -

Tema1 - A 

Sustentabilidade e a 

Engenharia; 

Tema 2 - Licenciamento 

Ambiental do Processo 

Físico ao Digital; 

Tema 3 -  Licenciamento 

e Fiscalização Ambiental: 

A AMMA enquanto 

Órgão Executor da 

Política de Meio 

Ambiente no âmbito do 

Município de Araripina. 

31/08 – Tema 1 - 

Plataforma BIM; 

Tema 2 - Gestão no 

Trabalho em Altura 

conforme a NR35. 

80 

Auditório 

da 

FACIAGRA 

Araripina 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, treinamento e 

iniciativas de valorização para os profissionais do Interior do 

Estado.  

TOTAL  676   

SET. 

04/09 -  Terça no Crea - 

Gerenciamento de 

Projetos na Engenharia: 

saiba como turbinar seus 

resultados 

81 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 
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11/09 – Terça no Crea - 

A nova NBR 13755:17 – 

projeto da fachada com 

revestimento cerâmico 

119 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

14 e 15/09/18 – Plenária 

Itinerante 
100 

Faculdade 

do Sertão do 

Pajeú (Fasp) 

Organização do evento, obtendo visibilidade junto aos 

Profissionais, Empresas e à Sociedade. 

18/09 – Terça no Crea - 

Acessibilidade é um 

assunto de todos! 

56 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

25/09 – Terça no Crea -

Segurança do Trabalho 

na Agropecuária e 

Agroindústria 

78 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

TOTAL  434   

OUT. 

02/09 – Terça no Crea - 

O concreto protendido 

no Brasil e no mundo 

133 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

09/10 – Terça no Crea -

NR12 e o ciclo de vida de 

segurança de máquinas 

106 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

16/10 – Terça no Crea - 

Engenharia de 

Avaliações: sua 

importância para gestão 

de empreendimentos   

62 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 
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 23/10 – Terça no Crea - 

Juntas de 

movimentação de acordo 

com a nova 

NBR13755:2017 

52 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

30/10 – Terça no Crea - 

As engenharias sob uma 

nova perspectiva de 

formação 

30 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

TOTAL  383   

NOV. 

06/11 – Terça no Crea - 

Reforço de estruturas 

afetadas por reação 

álcali-agregado – 

Monitoramento em um 

caso de obra 

95 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

13/11 – Terça no Crea - 

Os Sistemas GPS, AIS e 

VTS no Processo de 

Consciência Situacional 

em Operações Portuárias 

24 

 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

20/11 – Terça no Crea -

Elementos da segurança 

em instalações e serviços 

em eletricidade – NR10 

77 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

23 a 25/11 – Primeiro 

Encontro Estadual Crea 

Jr - tema central: 

“Oportunidades e 

Desafios na Engenharia: 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação” 

170 

Auditórios 

do Crea-PE,  
UNINASSAU 

e 

encerrament

o no Museu 

do Estado 

O projeto Crea Jr tem a finalidade de aproximar os 

estudantes das engeharias de seu futuro Conselho, além de 

prestar orientações sobre as práticas das profissões, ética e 

liderança. 
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27/11- Terça no Crea - O 

Novo Plano Diretor do 

Recife e a Mobilidade 

Urbana 

 

86 

 

 

Auditório 

do Crea- PE 

 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho.  

TOTAL  452   

DEZ. 

04/12 – Terça no Crea -

Sistema de esgotamento 

sanitário: case da cidade 

de Gravatá 

49 
Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

11/12 – Terça no Crea - 

Desempenho do pós-obra 
45 

Auditório 

do Crea- PE 

O projeto Terça no Crea-PE realiza palestras com temas 

atuais e relevantes para beneficiar os profissionais 

cadastrados no Sistema e aproximar os estudantes de 

engenharia e agronomia do Conselho 

12/12/18 - Plenária 

Solene 
150 

Auditório 

da 

Faculdade 

Maurício de 

Nassau, no 

Derby 

Organização do evento, obtendo visibilidade junto aos 

Profissionais, Empresas, à Sociedade e aos futuros formandos 

que irão fazer parte do Sistema Confea/Crea's. 

TOTAL  244   

TOTAL GERAL  3.547   

FONTE: Setor de Comunicação / Gerência de Políticas Institucionais  
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