
RESULTADO DE GESTÃO 

 

Principais ações dos Projetos ocorridos no exercício 2019 realizados pela 

 Divisão de Comunicação, Projetos e Marketing (DCPM) 

 

MÊS 

TEMA 

CENTRAL DA 

AÇÃO 

QTDE 

ESTIMAD

A DE 

PARTICIP

ANTES 

LOCAL 
BENEFÍCIO EFETIVO E GERAL AO 

CREA-PE 

FEV. 

  

TERÇA NO 

CREA 

05/02/2019 - 

Gestão de 

manutenção: 

estratégias para 

manter as 

organizações 

competitivas e 

profissionais 

qualificados 

67 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

12/02/2019 - 

Internacionaliza

ção de Empresas 

e Negócios 

14 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

 

TERÇA NO 

CREA 

19/02/2019 - 

BIM (Built 

Information 

Modeling): 

Como 

ferramenta para 

avaliação, 

perícias e 

combate de 

pleitos na 

indústria da 

construção 

82 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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  163   

MAR. 

TERÇA NO 

CREA 

12/03/2019 - 

Perspectivas do 

Mercado de 

Energia Solar 

Fotovoltaica 

39 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 



TERÇA NO 

CREA 

19/03/2019 - 

Gestão de 

Projetos e Riscos 

aplicados à 

Empreendiment

os de 

Engenharia 

37 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

26/03/2019 - 

Impactos do 

Light Steel 

Frame e das 

Soluções de 

Construções à 

Seco na 

produtividade e 

performance dos 

empreendimento

s brasileiros 

39 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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  115   

ABR. 

  

  

TERÇA NO 

CREA 

02/04/2019 - 

Negligência, 

Imprudência e 

Imperícia na 

Construção 

Civil - 

Responsabilidad

e Penal e Civil 

51 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

09/04/2019 - 

Soluções 

Construtivas em 

Aço para 

Fundações e 

Estruturas 

45 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

 

CREA NA 

ESTRADA 

12/04/2019 – 

1.Financiamento 

com Recursos 

sob gestão da 

Caixa 

Econômica 

Federal 

2.Gestão de 

Pessoas em 

Obras: como 

atingir os 

67 

 

Autarquia de 

Ensino Superior 

de Arcoverde 

(AESA) 

 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, 

treinamento e iniciativas de valorização para os 

profissionais do Interior do Estado. 



objetivos com 

excelência 

 

TERÇA NO 

CREA 

16/04/2019 - A 

Lei do ar 

condicionado e 

seus benefícios / 

PMOC e as 

influências da 

Legislação 

vigente 

26 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

 

TERÇA NO 

CREA 

23/04/2019 - 

Durabilidade 

das Construções 

- 

Comportamento 

do Concreto em 

Idades Jovens e 

Uso de 

Compósitos 

49 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

 

TERÇA NO 

CREA 

30/04/2019 - 

Prédios 

Inteligentes 

40 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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  278   

 

MAI. 

TERÇA NO 

CREA 

07/05/2019 - 

Ações da CPRM 

na temática 

Geologia 

Marinha 

27 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

14/05/2019 - 

Industrialização 

na construção 

civil: uso de 

argamassa 

estabilizada 

dosada em 

central 

misturadora 

41 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 



TERÇA NO 

CREA 

21/05/2019 - 

Inspeção parcial 

ou completa de 

tanques de 

armazenamento 

atmosféricos 

61 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

 

CONVERSA 

COM O 

PRESIDENTE  

23/05/2019 - 

Visita à Cidade 

de Serra Talhada 

32 

 

Câmara 

Municipal dos 

Vereadores de 

Serra Talhada 

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. 

 

 

CREA NA 

ESTRADA 

24/05/2019 - 

Aspectos 

técnicos para 

elaboração do 

plano de 

arborização 

municipal de 

Serra Talhada 

45 

Câmara 

Municipal dos 

Vereadores de 

Serra Talhada 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, 

treinamento e iniciativas de valorização para os 

profissionais do Interior do Estado. 

 

 

TERÇA NO 

CREA 

28/05/2019 - 

SiAC 2018 e 

norma de 

desempenho 

NBR 15.575: 

Necessidades e 

Desafios 

65 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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  271   

JUN. 

TERÇA NO 

CREA 

04/06/2019 - 

Mudanças 

Climáticas e 

Eficiência 

Energética 

66 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

 

CREA 

SUSTENTÁVE

L  05/06/2019 - 

RioMar Recife e 

Sustentabilidade

: da implantação 

à operação, 

como posicionar 

empreendimento

s comerciais na 

ótica da 

18 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 



Governança 

Socioambiental 

 

TERÇA NO 

CREA 

11/06/2019 - 

Esgoto 

Condominial – 

Uma Solução de 

Esgotamento 

Sanitário de 

grande interesse 

para o Brasil 

48 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

 

TERÇA NO 

CREA 

18/06/2019 - 

Acessibilidade – 

Construindo 

Edificações 

Inclusivas – 

NBR 9050:2015 

25 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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. 

 

TERÇA NO 

CREA 

25/06/2019 - 

Engenharia da 

Manutenção 

52 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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  209   

JUL. 

RECESSO  
  

  
  

TOTAL     

AGO. 

CREA NA 

ESTRADA 

20/08/2019 - 

Sistema 

Construtivo em 

Blocos de Gesso 

25 

Secretaria da 

Educação de 

Gravatá 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, 

treinamento e iniciativas de valorização para os 

profissionais do Interior do Estado. 

 

2º ENCONTRO 

ESTADUAL DO 

CREA JR-PE 

30/08 a 

01/09/2019 

300 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

O projeto Crea Jr tem a finalidade de aproximar 

os estudantes das engenharias de seu futuro 

Conselho, além de prestar orientações sobre as 

práticas das profissões, ética e liderança. 

TOTAL     

SET. 

TERÇA NO 

CREA 

03/09/2019 - 

Engenharia 

Diagnóstica com 

ênfase em 

perícias de 

Engenharia 

49 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 



TERÇA NO 

CREA 

10/09/2019 - 

Compliance: 

como utilizar 

programas de 

conformidade 

para melhorar 

os resultados na 

Engenharia 

34 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

17/09/2019 - 

Oportunidades 

de carreira na 

Europa para 

Engenheiros e 

Oportunidades 

no mercado de 

energia solar no 

Brasil 

93 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

24/09/2019 - 

Técnicas de 

Engenharia 

para 

recuperação de 

fundações 

82 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

CONVERSA 

COM O 

PRESIDENTE 

26/09/2019 - 

Petrolina 

45 

 

Faculdade de 

Tecnologia e 

Ciências - FTC 

 

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. 

 

CREA NA 

ESTRADA 

27/09/2019 - O 

CAR e a gestão 

de Unidades de 

Conservação: 

Legislação e 

Contextualizaçã

o 

37 

 

Faculdade de 

Tecnologia e 

Ciências - FTC 

 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, 

treinamento e iniciativas de valorização para os 

profissionais do Interior do Estado. 

TOTAL     

OUT. 

TERÇA NO 

CREA 

01/10/2019 - 

Evolução das 

Obras da 

Barragem 

Governador 

Eduardo 

75 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 



Campos 

TERÇA NO 

CREA 

08/10/2019 - 

Acessibilidade 

para garantia de 

direitos na 

sociedade 

25 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

15/10/2019 - 

Desmistificando 

o Lean Six 

Sigma 

44 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

22/10/2019 - 

Novos negócios 

na construção 

civil: como gerar 

mais resultados 

e reduzir custos 

através de 

soluções 

tecnológicas - 

Plataforma 

Integrada de 

Geração de 

Startups (PIGS) 

31 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

29/10/2019 - 

Desafios 

Ambientais no 

Recife: painel de 

ações sobre 

Unidades de 

Conservação e 

Educação 

Ambiental na 

rede municipal 

de ensino 

11 

 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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  851   

NOV. 

TERÇA NO 

CREA 

05/11/2019 - 

Estanqueidade 

de estruturas de 

concreto: análise 

crítica a partir 

de obras 

executadas 

93 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 



TERÇA NO 

CREA 

19/11/2019 - 

Impactos do 

Derramamento 

do Óleo no 

Litoral de 

Pernambuco 

43 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

TERÇA NO 

CREA 

26/11/2019 - Uso 

do Marketing 

Digital e da 

Tecnologia para 

acelerar 

negócios na 

Engenharia 

39 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

 

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. 

CREA NA 

ESTRADA 

29/11/2019 - 

BIM (Built 

Information 

Modeling) - 

Ferramenta 

para avaliação, 

perícias e 

combate de 

pleitos na 

indústria da 

construção 

40 AESGA 

 

O projeto Crea na Estrada leva capacitação, 

treinamento e iniciativas de valorização para os 

profissionais do Interior do Estado. 

TOTAL  215   

DEZ. 

TERÇA NO 

CREA 

03/12/2019 - 

Manutenção de 

obras: a falta 

pode causar 

riscos fatais 

73 

Auditório da 

Sede do 

Conselho 

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  73   

TOTAL 

GERAL 
 1966   

 


