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ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS –                
   MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 
 
 

Stand da AREA na Expo Rondon 2019 

 
 
 

DESCRIÇÃO:  

O projeto consiste na em montar um Stad na Expo 
Rondon 2019, para divulgar novas tecnologias para a 
construção civil desde autonomia até o desempenho, 
para que a sociedade tome conhecimento, usando a 
sustentabilidade como premissa de trabalho, desta 
forma apresentando desta forma, da Associação para a 
sociedade. 

 
 

CLIENTE: Associados e sociedade 
 
 
 
 

INÍCIO DO TRABALHO:  
01/04/2019 

 
 
 
 

Fase em que se encontra: Finalizado 
 

Responsável: Ricardo Nied 
Presidente da Entidade de Classe: Ricardo Nied 
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Roteiro para apresentação do trabalho: 
 

A Resumo do Trabalho 

  1. Nome  
Stand da AREA na Expo Rondon 2019 
 

2. Responsável 
Ricardo Nied 

 
3. Objetivo e metas 

Divulgar novas tecnologias para a construção civil desde autonomia até o 
desempenho, para que a sociedade tome conhecimento, usando a 
sustentabilidade como premissa de trabalho, desta forma apresentando 
desta forma, da Associação para a sociedade. 
 

4. Declaração do escopo do trabalho 
Elaboração do Stand na Exposição Comercial do Município. 
 

5. Cronograma resumido 
Abril 2019: Concepção da idéia para a divulgação da Associação e de 
novas tecnologias para a construção civil. 
Junho 2019: Idealização do Projeto Arquitetônico e Estrutural. 
Julho 2019: Execução do projeto no local. 
 

6. Responsabilidades 
Foram criadas metas e ações para cada integrante da equipe de 
elaboração e de execução do projeto. 
 

B Detalhamento do escopo do trabalho 

  1. Premissas e restrições 
O espaço foi pré-determinado pela organização do evento, a Associação 
Comercial e Industrial de Marechal Cândido Rondon, para cada expositor 
4x4m inicialmente, sendo que posteriormente foi possível adquirir mais 
um espaço de 2x4m, ficando o tamanho em 6x4m. Foi estabelecido um 
orçamento limitado pela AREA-MCR. 
Para a execução houve um tempo determinado pela organização do 
evento de cinco (5) dias.  

 
2. Detalhamento do escopo do trabalho 

Stand projetado e executado em alvenaria convencional e em blocos de 
concreto, utilização de estrutura metálica para telhado, e cobogós como 
decoração de ambiente. 

 
3. Etapas do projeto: 

Produtos de cada etapa 
- Idéia inicial: nesta etapa foi idealizado o objetivo do projeto, bem como 
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as metas a serem alcançadas e o cronograma de realização. Com isso 
foram feitas parcerias inclusive com o CREA para a realização do projeto.  
- Projeto Arquitetônico, Estrutural: foram divididos grupos de trabalho com 
as atribuições de cada profissional em sua área de atuação. 
- Execução: nesta etapa com as datas já definidas pela organização do 
evento, foi então elaborado um cronograma para a execução do projeto. 
 
Recursos necessários 
Materiais de construção para a execução do projeto.  
 
Aquisições necessárias 
Foram feitas aquisições com recursos próprios e também através de 
parceiros comerciais para os materiais e mão de obra utilizada. 
 
Custos estimados 
       

Mercado Cercar R$             458,35 

Casa das Massas R$             320,00 

Enamoriê Floricultura R$               66,00 

Horas extras R$             567,67 

Nied Materias de Construção R$          2.645,56 

Mão de obra R$          3.000,00 

Germania Atefatos de 
Cimento (Giovani Fim) 

R$          1.308,00 

Criare Gesso (Giovani Bard) R$          1.500,00 

Fichas do Boi Rolete R$             380,00 

Jornal Tribuna do Oeste R$             450,00 

ART R$               85,96 

Copos descartáveis e gelo R$               34,25 

Vale refeição das 
funcionárias 

R$             160,00 

Ponto Certo Bebidas R$               45,00 

Valor do Estande (CREA-
PR) 

R$          2.512,00 

TOTAL R$ 13.532,79 
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4. Recursos humanos necessários 

A partir da idéia inicial vinda de alguns diretores foi feita uma divulgação 
em reunião ordinária para os demais associados, convidando a quem 
interessar a participar do projeto e de sua elaboração. Com isso, foi 
montada uma equipe tanto para o projeto quanto para a execução. 

 
5. Estratégia de comunicação (plano de comunicação) 

O projeto arquitetônico foi elaborado a partir de um programa de 
necessidade que visava promover a integração dos associados 
profissionais com a sociedade, a prestação de serviços da Associação 
para a comunidade, o papel do CREA para a organização profissional, 
entidade e sociedade. Divulgação de empresas parceiras com seus 
produtos que se encaixavam com a idéia de inovação da construção civil. 
Sendo assim foi elaborado um projeto que enaltecesse todas essas 
importâncias. 

 

C Aspectos Estratégicos 

 1. Pontos fortes e pontos fracos identificados na execução do trabalho 
Ponto forte foi a união dos profissionais envolvidos no projeto para a sua 
execução contemplasse da melhor forma os objetivos pré-determinados 
para a sua elaboração. 
Ponto fraco foi a incerteza da organizadora do evento para concessão do 
espaço para a execução do stand, sendo assim o tempo ficou limitado. 

 
2. Ferramentas gerenciais necessárias 

Foram elaborados objetivos, metas, cronogramas para a elaboração do 
projeto. 

 
3. Análise dos fatores críticos de sucesso 

O objetivo foi alcançado com sucesso analisado pela demanda grande do 
público alvo interessado. Com isso a Associação já está em estudo para 
o próximo ano de exposição. 

 

D Importância, benefícios vantagens e resultados por públicos: 
 

1. Entidade de Classe 
Divulgação e apresentação dos serviços prestados pela entidade à 
sociedade e aos profissionais. 

 
2. Profissionais 

Aquisição de novos associados da região que não conheciam a 
Associação. 
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3. Acadêmicos 
Acadêmicos procuraram informações para a adesão no programa 
CREA Junior. 

 
4. Sistema CONFEA/CREA 

Divulgação dos serviços prestados para a sociedade em geral e 
esclarecimento do sistema. 

 
5. Sociedade 

Novas tecnologias apresentadas para o conhecimento. 
 

6. Poder Público 
A importância da prestação de serviço comunitário para o 
desenvolvimento do município e região doando o conhecimento de 
cada profissional em sua área de atuação. Realizando assim novas 
alianças. 
 

E 
Conclusão 
Após a execução desse projeto conclui-se que os objetivos foram alcançados 
com sucesso doando assim uma motivação para novos rumos e projetos.  
A integração dos profissionais para a realização deste fez com que um dos 
itens do nosso estatuto interno fosse alcançado. 
A parceria do CREA com nossa entidade fortaleceu ainda mais, trazendo 
assim mais informação para nossos associados e público em geral. Fazendo 
assim com que o conhecimento fosse repassado. 
Concluindo, o projeto foi de grande valia abrindo novos caminhos e 
inovações.   

F 
Equipe responsável 
Arquiteta e Urbanista Gisele Belim 
Arquiteto e Urbanista Geovani Bard 
Arquiteta e Urbanista Gabriela Henke 
Engenheiro Eletricista Ricardo Antunes 
Arquiteta e Urbanista Carolina Palma 
Arquiteta e Urbanista Letícia Lamb  
Engenheira Ambiental e de Seg. do Trabalho Thais Grzegozeski. 
Engenheiro Civil Ricardo Nied 
Engenheiro Civil Claiton Schlindwein 
 

G 
Apresentação resumida em Powerpoint  
(em meio eletrônico no máximo 10 slides) 
 

H 
Fotos 

(em meio eletrônico, no máximo 5) 
 

 


