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Trabalhos Apresentados 

 

 
Stand da AREA na Expo Rondon 2018 

O projeto consiste na montagem de um estande na Expo Rondon 2018, a fim de divulgar novas 

tecnologias para a construção civil desde autonomia até o desempenho, fazendo com que a 

sociedade tome conhecimento, usando a sustentabilidade como premissa de trabalho, 

apresentando desta forma a Associação para a sociedade. 

 

 

Hackathon Construtech Londrina 2018 

Equipes do Primeiro Hackathon Construtech Londrina se reuniram na sede do Ceal/Sinduscon 

para pensar em soluções tecnológicas aos problemas apontados pelo setor da construção civil 

de Londrina: gargalos relacionados à gestão da obra, inteligência de mercado,  sustentabilidade, 

gestão de projetos, matérias/métodos construtivos e mão de obra.  

 

 
AEAPG Social 

Programa de auxílio técnico a entidades carentes de serviços condizentes com a atuação 

profissional dos Arquitetos Urbanistas e Engenheiros com objetivo de oferecer serviços como 

Consultorias, Projetos Arquitetônicos e Complementares, Estudos de Viabilidade, Adequações 

de edificações existentes a novas normas, Planos Diretores de Edificações e outros serviços. 

Com isso empresas da região doam parte de seus trabalhos a empresas sem fins lucrativos. 
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Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco 

Revista Técnica Agronomia em Debate 

Este projeto da revista é fruto de uma parceira viabilizada pelos editais de chamamento 

públicos entre a AEAPB e o CREA/PR e tem como objetivo o aperfeiçoamento técnico dos 

associados, proporcionando ações de aprimoramento do exercício profissional, ético e 

responsável.  

 

 

AEAM nas Instituições de Ensino 

Programa de inserção da entidade nas instituições de ensino que possuem cursos afetos às 

profissões de seu âmbito de atuação, através da realização de eventos em três momentos 

importantes da vida acadêmica, visando contribuir com sua formação acadêmica, com o 

incentivo à participação associativa e com o exercício profissional ético e de qualidade.  

 

 
Diretoria Digital 

Esta proposta tem como objetivo minimizar problemas operacionais, financeiros e geográficos 

de uma pequena entidade de abrangência estadual, através da digitalização de processos de 

registro e controle de informações de associados, recebimentos financeiros.  
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Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Museu Oscar Niemeyer 

Parceria realizada entre a Associação Amigos do Museu Oscar Niemeyer (AAMON) e 

Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) para desenvolvimento de 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Museu Oscar Niemeyer.  

 

 

Revista Base: Ciência + Tecnologia + Profissão 

O projeto contempla a mobilização das várias entidades de classe da Regional do Crea-

PR/Guarapuava, na edição de uma revista de cunho técnico, científico e de valorização 

profissional com informações da região de abrangência das Associações: AEAGRO 

Guarapuava; AEARI Irati; AEAG Guarapuava; AENVAPI Laranjeiras do Sul; AEAVI União 

da Vitória.  

 

Trabalhos Selecionados 

 

ASSOCIAÇÃO TRABALHO 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓGRAFOS 

DO PARANÁ - APROGEO 
DIRETORIA DIGITAL 

CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE 

LONDRINA - CEAL 

HACKATHON CONSTRUTECH 

LONDRINA 2018 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

– AREA-MCR 

STAND DA AREA NA EXPO 

RONDON 2018 

 


