


A SEASC



Olá! Somos aSociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul.
 

Nossa entidade foi fundada em maio de 1974, e somos uma associação cujo
quadro é atualmente composto por mais de 160 associados, entre Arquitetos

e Engenheiros de diversas áreas, tais como Civis, Eletricistas, de Produção,
Florestal, de Automação, e outras, exercendo funções inerentes a estas

classes profissionais, legalmente habilitados pelos respectivos conselhos
profissionais.

 
 

Hoje somos uma das principais entidades de classes representativas da
região, sem quaisquer fins lucrativos, e temos o objetivo de congregar os

profissionais, promovendo a valorização do exercício e da ética profissional.



MISSÃO 

     

integrar profissionais das

áreas de engenharia e

arquitetura, promovendo

o fortalecimento e

valorização da classe

perante a sociedade.

 VISÃO

 

Ser reconhecida como a

principal entidade de

profissionais de

engenharia e arquitetura

no município de Santa

Cruz do Sul.

 

VALORES

 

Ética;

Inovação;

Honestidade;

Responsabilidade Social;

Inclusão.



A DIRETORIA





1º SECRETÁRIO(A): Arq. Juliana Duré
2º SECRETÁRIO(A): Eng. Civil Augusto Carlos Böhm
1º TESOUREIRO(A): Eng. Civil Luis Eduardo Vieira Leitão
2º TESOUREIRO(A): Arq. Patrícia Lopes Silva
RELAÇÕES PÚBLICAS: Arq. Amanda Capitânio Berbigier, Arq. Suen Trevisan
Kothe, Arq. Nathan Della Nina Reichel, Arq. Amanda Anderson Passos,
Eng. Civil Israel Santos da Silva e Arq. Rosana Elisa Mahl

CONSELHO DIRETOR:
- Titular: Eng. Eletricista Fabio R. Azevedo  -  Suplente: Eng. Eletricista Bruno Brum Reis
- Titular: Arq. Mario Luiz Dummer  - Suplente: Eng. Aut e Cont Marcio André Hillesheim
- Titular: Arq. Paulo Jorge Riss da Silva  - Suplente: Arq. Carlos Fabiano Pitzer

PRESIDENTE: Eng. Civil Leo Azeredo  

VICE-PRESIDENTE: Arq. Bruna Vieira Spenner

 



No ano de 2018 a SEASC iniciou um processo de planejamento estratégico

que apontou a necessidade de um posicionamento com maior visibilidade

e envolvimento diante da sociedade e maior representatividade perante

os órgãos públicos, além de reforçar o envolvimento da entidade com o

associado e seus interesses profissionais gerando valorização e

qualificação profissional.

 

 Sob estes três pilares todos os encontros, cursos, palestras técnicas,

visitas e eventos em geral contribuíram para que a entidade se

fortalecesse retomando seu lugar de referência no encontro dos

profissionais das áreas de engenharia e arquitetura



Em 2019 a SEASC completou 45 anos e também inicou o plano de

parcerias, que que visava aproximar empresas, profissionais e clientes,

promovendo maior networking e visibilidade para seus negócios.



FORAM MAIS DE

45 EVENTOS
realizados e participados

+ de 800
pessoas impactadas

confira os eventos acessando a página 22



NA 2º SEMANA DA ARQUITETURA
E CONSTRUÇÃO FORAM MAIS DE

20 PALESTRAS

+ de 600
participantes



NA 3º MOSTRA CASA&DESIGN FORAM MAIS DE

30 DIAS DE MOSTRA
+ de 2.000

visitantes



Já em 2020, os planos não saíram conforme o esperado, em virtude da
pandemia do Covid-19. Entretanto, foram desenvolvidos diversos projetos

em prol da comunidade e também da classe dos engenheiros e arquitetos.
Além disso, foram realizadas palestras, encontros e reuniões online, tanto
em encontros fechados, como em lives abertas em nossas redes sociais.

+ de 10 LIVES realizadas durante a Pandemia;

2 Cartilhas orientativas sobre Covid-19;

Participação em 3 Projetos sociais (Com Vida,

Sem Fome / Rifa em Prol da Juju e Projeto

Nenhuma Casa Sem Banheiro);

Participação ativa nas eleições municipais CREA-

RS e CONFEA.



Canais de contato



GRUPOS DE
WHASAPP

Grupos de discussão com todos
os associados de forma online e
dinâmica. Facilitador para
divulgação de eventos e materiais
onde o parceiro pode fazer
divulgação online de propostas ,
promoções ou convites de acordo
com o pacote escolhido.

NEWSLETTERS
 

Newsletters mensal com envio via e mail
concentram conteúdo especializado para
se fazer presente na rotina do associado.

> clipagem de notícias
> divulgação
de eventos e parceiros
> atas e status de pautas internas
> agenda, eventos e informativos



SITE E MIDIAS DIGITAIS
 

www.seasc.com.br
@seasc_scs

@sociedade.seasc
 

Todas as mídias de divulgação de
eventos, cursos, palestras, viagens são
divulgadas através de pagina no
instagram e facebook Instagram com
cobertura de eventos em fotos e
vídeos.

O Parceiro estará presente nos
materiais de divulgação de eventos no
facebook , stories do Instagram e no
site em posição de destaque.

GRUPOS DE
TRABALHO

> Grupos de trabalhos formados para
discussão de questões técnicas com encontros
mensais em formato de reunião na sede da
entidade.

 Divisão em Comissões por segmento:
• Comissão de Arquitetura e Urbanismo

• Comissão de Engenharia Civil
• Comissão de Engenharia Ambiental

>Discussões sobre Revisão do Plano diretor
>Discussões sobre revisão do Código de Obras

> Palestras sobre Norma de desempenho



SEDE PROPRIA
PARA EVENTOS

> A SEASC conta com sede própria e uma moderna sala de reuniões,
recém reformada.

A Sede conta com espaço gourmet climatizado, churrasqueira e
copa completa para realização de eventos e happy hours. São 120m²
mais área externa. Espaço para até 60 pessoas que pode ser
usufruído pelo parceiro para eventos particulares ou comerciais.

O Programa conta também com a parceria da Associação para levar
eventos até o local do patrocinador.



AGENDA 2022



> Palestras técnicas a confirmar (6 eventos no ano)
> 3º Pedal Cultural 100 camisetas com divulgação dos patrocinadores
> 3ª Semana da Arquitetura e Construção SEASC SINDUSCON
> 2 edições da oficina de gastronomia (60 pessoas)
> Lançamento dos patrocinadores em um evento no dia 12/08;
> Evento parceria UNISC SINDUSCON: Apresentação de TCCs UNISC
> Apoio acultural ao Festival de Cinema.
> Desfile na O ktoberfest
> Newsleder Digital bimestral e inserções em Jornal e Radio.
> Revista Guia para Construção participação de profissionais e fornecedores com
distribuição gratuita.
> Participação em espaço na Feira Construarte
> Visita a feira Construsul POA
> Visita a CASACOR-RS
> Festa de encerramento do ano e evento especial em comemoração ao dia do
engenheiro e arquiteto



Categorias de 
Patrocínio



PATROCÍNIO OURO
 

Quatro cotas
exclusivas por
segmento, que

contemplam presença
em todas as

veiculações midiáticas
e espaço comercial

privilegiado nos
eventos realizados pela

associação.
 

R$ 500,00 mês

plano anual*

PATROCÍNIO PRATA
 

Oito cotas que
contemplam

presença periódica
em todas as
veiculações

midiáticas, com 50%
do tamanho em

relação à categoria
ouro em todos os

casos apresentados.
 

R$ 250,00 mês

plano anual*

APOIO
 

Cotas avulsas de
patrocínio para um

único evento
especifico e exclusivo
na sede ou no espaço

do anunciante.
 

 

 

 
 

R$ 350,00

*Pegue 1 ano à vista e GANHE 1 mês de desconto.





EVENTOS 2019/2020















Seja um (a) parceiro (a)
SEASC você também!


