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APEAM - ASSOCIAÇÃO PARANANENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS 

  

DESENVOLVIMENTO DO  

APLICATIVO ENGENHARIA AMBIENTAL WEB 

 

RESUMO: Parceria realizada entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Paraná (CREAPR) e Associaçã o Paranaense dos Engenheiros Ambientais 

(APEAM) para desenvolvimento do aplicativo Engenharia Ambiental WEB. 

 

PÚBLICO ALVO: Todos os profissionais do Sistema CONFEA/CREA. 

 

INÍCIO DO TRABALHO: 01/05/2018 

 

FASE EM QUE SE ENCONTRA: Execuçã o do projeto 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL: APEAM - Associaçã o Paranaense dos Engenheiros 

Ambientais  

 

PRESIDENTE DA ENTIDADE DE CLASSE: Helder Rafael Nocko 
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A RESUMO DO TRABALHO 

1 – NOME  

Aplicativo Engenharia Ambiental Web 

2 – RESPONSÁVEIS  

Vice-Presidente da APEAM Luiz Guilherme Grein Vieira;  

 

3 – OBJETIVO E METAS 

Os aplicativos sã o ferramentas que trazem benefícios através de conteúdo 

adicional, solucionar algum eventual problema, sempre melhorando a experiência do 

usuário. Pensando nisso, a APEAM em parceira com o CREAPR desenvolveu um 

aplicativo que proporciona facilidade de acesso, fidelizaçã o dos usuários, ganho de 

credibilidade, reconhecimento da Entidade de Classe e disseminaçã o de 

conhecimento aos profissionais do Sistema Confea/Crea. 

O objetivo deste projeto é a elaboraçã o e execuçã o do aplicativo Engenharia 

Ambiental Web para todas os profissionais do Sistema Confea/Crea, garantindo que 

haja promoçã o da interaçã o entre os profissionais da categoria no Estado, e 

aperfeiçoar sua relaçã o com o Sistema Confea/Crea.  

Dentre as funções do APP, destaca-se a integraçã o com o sistema de 

denúncias do CREA-PR, criando um novo canal para recebimento de queixas 

relacionadas à atuaçã o profissional. Esta ferramenta vem de encontro a um dos 

diversos principais objetivos da fiscalizaçã o do CREA-PR: proteçã o do meio 

ambiente e do próprio homem - defender o uso racional de produtos e serviços 

visando proteger a sociedade, os trabalhadores e o meio ambiente - que está 

diretamente relacionada com a área de atuaçã o do Engenheiro Ambiental.  
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Neste contexto as ferramentas disponíveis sã o:  

 Receber e encaminhar denúncias vinculadas aos objetivos da 

fiscalizaçã o do CREA-PR, de modo a ampliar os canais existentes no 

âmbito do sistema CONFEA/CREA.  

 Divulgar legislaçã o, notícias, código de ética do Sistema 

CONFEA/CREA;  

 Instruir os profissionais para preenchimento de ART e Acervo Técnico;  

 Divulgar notícias, eventos e cursos da área; 

 Divulgar atividades de interesse da engenharia ambiental 

 Criar canal de interaçã o entre os profissionais engenheiros ambientais. 

4 – ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho foi dividido em duas fases: 

 Desenvolvimento do aplicativo 

Esta etapa contemplou o desenvolvimento das ferramentas do aplicativo, 

por empresa especializada contratada por meio de Termo de Fomento do 

CREA-PR, bem como a disponibilizaçã o do APP nas plataformas Android e 

iOS. 

 Divulgaçã o 

Como forma de atingir a meta estipulada pelo Termo de Fomento, foram 

desenvolvidas diversas ações de divulgaçã o do sistema por meio dos 

canais da APEAM – participaçã o em eventos, divulgaçã o por e-mail, 

facebook, instagram, linkedin, whatsapp. 

5 – CRONOGRAMA RESUMIDO E RESPONSABILIDADES 



 
 

ASSOCIAÇ Ã O PARANAENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS – APEAM. CNPJ 09.255.901/0001-07 

 Endereço: Rua Fernando Simas, 705 - Bigorrilho, Curitiba - PR, 80430-190 

www.apeam.com.br 

5.1 – Cronograma 

Meta Etapa Especificaçã o 
Data de 
Início 

Data Final 

Desenvolver 
Aplicativo 

Engenharia 
Ambiental WEB 

Iniciar processo de 
contrataçã o de empresa 
para desenvolvimento do 

aplicativo 

Solicitar três 
orçamentos junto 

ao mercado 
01/05/2018 01/06/2018 

Finalizar a contrataçã o de 
empresa para 

desenvolvimento do 
aplicativo 

Contrataçã o de 
empresa para 

desenvolvimento 
do aplicativo 

01/06/2018 15/06/2018 

Realizar o desenvolvimento 
do aplicativo 

Desenvolvimento 
do aplicativo 

15/06/2018 30/08/2018 

Divulgaçã o do 
sistema 

Iniciar processo de 
contrataçã o de empresa 
para impressã o de 1.000 

panfletos 

Solicitar três 
orçamentos junto 

ao mercado 
15/07/2018 30/07/2018 

Finalizar a contrataçã o de 
empresa para impressã o 

de panfletos 

Contrataçã o de 
empresa para 
impressã o de 

panfletos 

01/08/2018 30/08/2018 

Realizar a impressã o de 
panfletos 

Impressã o de 
panfletos 

01/09/2018 10/09/2018 

Distribuir panfletos durante 
eventos da APEAM 

Distribuiçã o de 
panfletos 

11/09/2018 15/05/2019 

 

5.2 – Responsabilidades 

As responsabilidades gerais sã o: 

 APEAM: responsável por contratar a empresa que desenvolveu o aplicativo, 

divulgar o aplicativo pelos canais de comunicaçã o da Entidade de Classe. 
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CREAPR: responsável pela disponibilizaçã o de recursos por meio do Termo 

de Fomento, e divulgaçã o. 

   

1 – PREMISSAS E RESTRIÇÕES 

O acesso está restrito atualmente a profissionais do CREA-PR. Encontra-se em 

fase de atualizaçã o para permitir o cadastro de estudantes de graduaçã o e 

profissionais de outros estados. 

2 - DETALHAMENTOS DO ESCOPO DO TRABALHO 

 Desenvolver o aplicativo Engenharia Ambiental WEB; 

 Disponibilizar nas plataformas Android e iOS; 

 Divulgar o projeto para profissionais e acadêmicos de Engenharia Ambiental e 

demais profissões do sistema CONFEA/CREA; 

 Divulgar no aplicativo notícias, resoluções, código de ética, e demais 

informações relevantes sobre o sistema CONFEA/CREA; 

 Promover interaçã o entre os usuários do aplicativo, por meio de fóruns, 

notícias, divulgaçã o de eventos, etc.; 

 Divulgar o sistema de denúncias do aplicativo, vinculado com o sistema do 

CREA-PR. 

3 - ETAPAS DO PROJETO 

 Para mantermos o projeto funcionando de maneira satisfatória, serã o 

realizadas as atividades descritas abaixo:  

B DETALHAMENTO DO ESCOPO DO TRABALHO 
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Atividade 1: Desenvolvimento do aplicativo (etapa concluída) 

O desenvolvimento do aplicativo foi feito por empresa especializada 

contratada com recursos do Termo de Fomento do CREA-PR. 

Atividade 2: Disponibilizar o aplicativo nas plataformas Android e iOS (etapa 

concluída) 

Após o desenvolvimento e aprovaçã o por parte da APEAM e CREA-PR, foi 

feita a publicaçã o do aplicativo nas plataformas Android e iOS. 

Atividade 3: Divulgar o sistema (em andamento) 

Como forma de atingir a meta proposta no Termo de Fomento, a APEAM está 

desenvolvendo ações de divulgaçã o do projeto, com a utilizaçã o de diversas 

ferramentas: site, facebook, instagram, whatsapp, linkedin, e-mail, além da 

divulgaçã o em eventos organizados pela entidade ou por meio de seus diretores. 

Atividade 4: Treinamento dos colaboradores da APEAM 

A empresa de desenvolvimento do aplicativo realizou um treinamento aos 

diretores e estagiários da APEAM para manutençã o das ferramentas disponíveis por 

meio de painel de controle. 

4 – RECURSOS HUMANOS 

Para a realizaçã o das atividades participarã o: 

 Engenheiros Ambientais; 

 Empresa que desenvolveu o aplicativo; 

 Colaboradores e diretoria da APEAM. 
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5 – RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através deste projeto, deseja-se integrar estudantes e profissionais de 

Engenharia Ambiental e demais categorias do sistema CONFEA/CREA, à APEAM, 

disponibilizando mais um canal inovador para troca de experiências, oportunidades, 

notícias e informações relevantes aos usuários do sistema.  


