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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO  
 

 
 

“TORNEIO DE FUTEBOL INTERAGROS” 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO:  
 
 

 
“Este projeto é viabilizado pelos cursos de agronomia 
da UTFPR, da Faculdade Mater Dei e a AEAPB  e tem 

como objetivo a união e estreitamento dos laços entre 
profissionais e acadêmicos propiciando ações do 

exercício profissional, ético e responsável” 
 
 

 
 
 

CLIENTE: Associados da AEAPB e Acadêmicos de 
Agronomia 

 
 
 
 

INÍCIO DO TRABALHO:  
NOVEMBRO/2018 

 
 
 

Fase em que se encontra:  
Foi realizado o Primeiro Torneio em Dez./2018 
Realização do 2º. Torneio em Dezembro de 2019 

 
 
 

Responsável: EDSON ROBERTO SILVEIRA 
                         Presidente da AEAPB 
                                RICARDO BEFFART AIOLFI 
                                Diretor Social e Esportivo da AEAPB 
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Roteiro para apresentação do trabalho: 
 

A Resumo do Trabalho 

  1. Nome : Torneio InterAgros de Futebol Suiço  
2. Responsável – Ricardo Aiolfi – Diretor Social e Esportivo 
3. Objetivo e metas – Integrar os Associados, buscar maior relacionamento 

com a comunidade acadêmica, mostrar a importância da Associaçã o de 
classe, utilizar as dependências da Associaçã o, confraternizar os 
participantes, premiar equipes que se destacam. 

4. Declaraçã o do escopo do trabalho. Realizar todos os anos, ao seu final, 
um torneio de integraçã o de futebol suíço. Sã o reunidos 10 times de 
futebol, cada qual com 12 integrantes, indicados pelo Centro Acadêmico 
das IES e um da AEAPB. 

5. Cronograma resumido. Auxiliar as instituições de ensino a realizar seus 
torneios durante a Semana Acadêmica, e selecionar os times que se 
destacam para o Torneio entre as instituições e um time representativo 
dos associados da AEAPB. 

6. Responsabilidades. Organizar o evento, selecionar os times, reservar 
campo em boas condições, obter premiaçã o para vencedores, goleiro e 
artilheiro, realizar uma reuniã o arbitral para definir chaves e jogos, 
promover uma confraternizaçã o geral ao final. 

B Detalhamento do escopo do trabalho 

  1. Objetivos – Objetiva o aperfeiçoamento cultural, social e esportivo dos 
profissionais e a divulgaçã o da AEAPB 

2. Metas: Aprimoramento das ligações entre o setor profissional e o 
acadêmico, valorizaçã o da profissã o, divulgar ações e a entidade 
como órgã o representativo da classe agronômica. 

C Aspectos Estratégicos 

 1. Pontos Fortes- Integrar profissionais e acadêmicos, utilizar estrutura da 
AEAPB, confraternizar associados, estimular a participaçã o.  Pontos 
Fracos – Disponibilidade de data, obtençã o de Premiaçã o, juízes. 

2. Ferramentas gerenciais necessárias – Organizaçã o, Reuniões. 
3. Análise dos fatores críticos de sucesso - Premiaçã o 
4. Efetuar uma ediçã o do torneio por ano aos profissionais engenheiros 

agrônomos e acadêmicos de agronomia. 
5. O torneio é disputado por 10 times, sendo de 9 times oriundos da 

classificaçã o dos torneios internos das instituições de ensino, e um time 
dos profissionais associados da AEAPB 

6. O torneio é realizado ao final do ano, com times indicados pelos Centros 
Acadêmicos das IES, e um time da AEAPB. 

D Importância, benefícios vantagens e resultados por públicos: 
1. Entidade de Classe – Demonstra a importância da Associaçã o 
2. Profissionais – Integraçã o dos associados 
3. Acadêmicos – Interaçã o com o sistema profissional 
4. Sistema CONFEA/CREA – Mostra importância do Registro 

Profissional e da atividade conjunta com outros profissionais. 
5. Sociedade – Formaçã o plena do cidadã o e do profissional 
6. Poder Público – Responsabilidades do profissional 

E 
Conclusão – O evento realizados em Dezembro de 2018 teve pleno sucesso 
em todas as etapas, desde a organizaçã o quanto a realizaçã o e premiaçã o, e 
a diretoria da AEAPB resolveu calendarizar o torneio, como uma atividade 
anual a ser efetivada, pela integraçã o obtida entre envolvidos neste evento. 
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F 
Equipe responsável – Presidente Edson Roberto Silveira e Diretor 
Social e de Esportes Ricardo Aiolfi. 

G 
Apresentação resumida em Powerpoint  (10 slides) 

H 
Fotos  (em meio eletrônico, no máximo 5) 

                                
 

 

 


