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Em 52 anos de história, o CREA-SC sediou três vezes a Semana Oficial de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – SOEAA. A primeira foi a 20ª edição do evento, no ano de 1962, em Florianópolis.
Depois vieram a 36ª em 1979, também na capital e a 52ª edição da semana, em Blumenau no ano
de 1995. Em 2011 a 68ª SOEAA será realizada novamente em Florianópolis.

Proposta aprovada por unanimidade na plenária do CREA-SC nº 761, de 12 de setembro de 2008,
a realização deste grandioso evento em Santa Catarina representa uma oportunidade ímpar de
aperfeiçoamento à comunidade de profissionais de todo o país, que poderão interagir com os
profissionais e empresas do setor tecnológica de Santa Catarina, onde os empreendimentos nesta
área crescem 30% ao ano.

O estado possui a quinta maior fundição do mundo e é o primeiro no mercado internacional na
fabricação de compressores herméticos. A economia industrial catarinense, caracterizada pela
concentração em diversos pólos, como o cerâmico no sul do estado, o alimentar no meio oeste,
o metal-mecânico no norte catarinense e as empresas de base tecnológica na capital, entre
diversos outros, está em constante expansão, o que representa a esta comunidade muitos
desafios na busca pelo desenvolvimento sustentável.

A discussão sobre temas de importância nacional e estadual propiciará uma interação entre
especialistas e profissionais de todas as regiões do país, que atuam em um segmento vital para o
desenvolvimento econômico e social.

                                                                                    Ponte Hercílio Luz – cartão postal de Florianópolis

1. INTRODUÇÃO
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“Atuar com eficácia na orientação,
fiscalização e aperfeiçoamento do exercício
profissional, promovendo a melhoria e da

segurança e da qualidade de  vida da
sociedade”.

“Ser reconhecido pela sociedade e pelos
profissionais como instituição-referência
por sua eficácia, integridade e
credibilidade”.

2. GESTÃO DE QUALIDADE
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3.1 - DADOS DO CREA-SC:

Nome: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC

CNPJ: 82.511.643/0001-64
Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, nº 2125 Bairro: Itacorubi
Cidade: Florianópolis UF: SC CEP: 88034-001
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009
E-mail: presidencia@crea-sc.org.br

3.2 - NOME DO PROJETO:

� 68ª SOEAA – Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia

� Tema:

Pesquisa e Inovação Tecnológica

Conhecimento Profissional a serviço do desenvolvimento sustentável

3.3 - NATUREZA DO PROJETO:

� Evento - Congresso

3.4 - ABRANGÊNCIA:

� Nacional

3.5 - CATEGORIA BENEFICIADA

� Profissionais integrantes do Sistema Confea-Creas-Mutua, Empresas Públicas e Privadas,
Professores, Estudantes, Instituições de Ensino, Entidades de Classe, Organizações
Patronais e Sociedade.

3.6 - NÚMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES

� 3.500 (três mil e quinhentos) participantes

3.7 - LOCAL DE REALIZAÇÃO

� CENTROSUL - Centro de Convenções de Florianópolis.

2. RESUMO DO PROJETO
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3.8 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO

� O evento será realizado no período de 27 a 30 de Setembro de 2011.

3.9 - VALOR TOTAL DO PROJETO

� R$ 3.787.500,00 (Três milhões, setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)

3.10 - CONTRAPARTIDAS

� CONFEA = R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

� MUTUA = R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

� CREA-SC = R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

� GOVERNO DE SANTA CATARINA = R$ 100.000,00 (cem mil reais)

� PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS = R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)

� COTAS DE PATROCÍNIO = R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

� Comercialização da EXPOSOEAA – Feira tecnológica = R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais)

� Inscrições de profissionais = R$ 962.500,00 (novecentos e sessenta e dois mil e quinhentos
reais)

� Inscrições de estudantes = R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

3.11 - COMISSÃO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

� Eng. Agrônomo Raul Zucatto - Presidente do CREA-SC / Coordenador

� Eng. Civil e Seg. Trab. Carlos Alberto Xavier / Diretor Geral da Mútua-SC

� Geol. Rodrigo Del Olmo Sato / 1º Tesoureiro do CREA-SC

� Eng. Civil Luiz Henrique Pellegrini / Superintendente do CREA-SC

� Eng. Agr. e Seg. Trab. Leonel Ferreira Júnior / Assessor de Capacitação Profissional do
CREA-SC

� Tec. Proc. Dados Arléia Aparecida Martins – Coordenadora Secretaria Executiva do CREA-
SC

� Analista Sist. Sérgio Matos Martins / Assessor de Planejamento e Gestão do CREA-SC

� Jorn. Claudia Renata de Oliveira – Assessora de Imprensa e Comunicação do CREA-SC

� Jorn. Patricia Balsini Francalacci – Assessora de Imprensa e Comunicação do CREA-SC

� Rodrigo Rudolf Espíndola / Assessoria de Planejamento e Gestão do CREA-SC



 7 de 30

4.1 - OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Estabelecer procedimentos para organização e realização da 68ª SOEAA – Semana Oficial da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de
2011, no Centro de Convenções de Florianópolis.

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Debater e posicionar-se sobre temas relacionados ao desenvolvimento tecnológico
nacional e ao exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea/Mútua;

� Congregar profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea/Mútua, visando à
abordagem de temas relacionados às suas profissões, incluindo o desenvolvimento e a
disseminação do conhecimento tecnológico; e

� Homenagear profissionais e pessoas jurídicas que contribuíram com a sociedade e com o
Sistema Confea/Crea/Mútua por intermédio do desenvolvimento tecnológico do País e do
aprimoramento técnico das profissões abrangidas pelo Sistema.

4.3 - RESULTADOS ESPERADOS

� Visibilidade do Sistema Confea/Crea/Mútua;

� Sustentabilidade financeira;

� Participação maciça de profissionais e estudantes;

� Participação de empresas do setor;

� Participação de instituições governamentais e não governamentais;

� Envolvimento de entidades de classe e instituições de ensino; e

� Realização de rodadas de negócios.

4.3 - CRONOGRAMA RESUMIDO

� Fase I - Definição de SC como sede da 68º SOEAA;

� Fase II – Planejamento;

� Fase III – Licitações;

� Fase IV – Contratos;

� Fase V – Organização;

� Fase VI – Lançamento Oficial; e

� Fase VII – Execução/realização da 68º SOEAA.

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO



 8 de 30

4.4 - CRONOGRAMA FÍSICO

Fase I – Definição de SC como sede da 68º SOEAA;

� Deliberação do Plenário do CREA-SC aprovando Florianópolis como Sede da 68º
SOEAA;

� Envio do projeto ao CONFEA para análise; e

� Deliberação do Plenário do CONFEA aprovando Florianópolis como Sede da 68º
SOEAA.

Fase II – Planejamento:

� Elaboração do projeto do evento;

� Elaboração do planejamento geral do evento;

� Elaboração do cronograma geral das atividades e responsabilidades;

� Elaboração do projeto de viabilidade financeira, considerando receitas e
despesas;

� Elaboração do projeto de marketing para venda dos patrocínios do evento;

� Elaboração do plano de marketing e comunicação, peças promocionais e
administrativas (folders, cartazes, outdoor, pastas, blocos, site oficial, notícias,
materiais gráficos, entre outros);

� Definição da ocupação dos espaços a serem utilizados; e

� Elaboração do plano de programação social, cultural e turística dos eventos;

Fase III – Preparatória:

� Constituir a CONSOEAA e a CORSOEAA e definir premissas básicas;

� Definição dos calendários de reuniões da CONSOEAA e CORSOEAA;

� Definição da data para realização do evento;

� Definição do local de realização dos eventos;

� Definição dos temas dos eventos;

� Definição da programação geral do evento;

� Definição da metodologia das conferências;

� Definição da metodologia dos painéis, cursos, fóruns  e rodadas de negócios;

� Definição da metodologia das apresentações dos trabalhos técnicos e pôsteres; e

� Identificação de nomes para proferir as palestras, conferências, cursos, entre
outros.

Fase IV – Licitações:

� Preparar edital de licitação do local do evento;

� Preparar edital para licitação de empresa de eventos (organização e montagem);

� Preparar edital para licitação de prospecção de patrocínio;

� Preparar edital para licitação para transporte do evento;

� Realização de licitação para o local do evento;



 9 de 30

� Realização de licitação para contratação de empresa de eventos; e

� Realizar licitação para contratação de pessoa física ou jurídica para prospecção
de patrocínio.

Fase V – Organização:

� Contatar empresas patrocinadoras;

� Contatar empresa da área da saúde para prestar assistência médica aos
participantes;

� Contatar Sebrae para estruturação das rodadas de negócios;

� Fazer levantamento das necessidades gerais para o bom funcionamento dos
eventos;

� Fazer levantamento de necessidades de tecnologia da informação;

� Dimensionamento, acompanhamento e controle da produção gráfica;

� Acompanhar atividades da empresa de eventos;

� Elaborar plano de transporte para local do evento, hotéis e aeroportos;

� Providenciar expedição de malas diretas promocionais e informativas, interna
(Confea/Crea/Mútua) e externa;

� Disponibilizar aos participantes as modalidades de pagamento de inscrições (via
página oficial da 68° SOEAA);

� Providenciar tomada de preço dos itens a serem contratados pela empresa de
organização e montagem dos eventos:

� Agencia de viagem; Pacotes turísticos; Rede hoteleira;

� Transporte terrestre, Locadora de veículos;

� Alimentação (almoço, coffee break, central de água e café);

� Material gráfico;

� Montadora de estandes;

� Projeto de decoração geral dos eventos e de sinalização dos eventos;

� Show de abertura e encerramento;

� Coquetel de abertura; e

� Cerimonial.

� Elaborar plano de receptivo e credenciamento;

� Elaborar plano de recursos humanos próprios (Confea/Crea/Mútua) necessários;

� Licenciamentos junto ao Corpo de Bombeiros e outros órgãos; e

� Elaborar plano de segurança.

VI – Lançamento Oficial:

� Organizar a logística necessária para realização do lançamento oficial; e

� Executar o lançamento oficial.

VII - Execução/Realização:

� Executar/realizar a 68ª SOEAA de 27 a 30 de setembro de 2011 na cidade de
Florianópolis/SC;
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4.5 - CRONOGRAMA FINANCEIRO

� Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS - SOEAA/2011

DESCRIÇÃO QUANT  R$  %

CREA-SC 1       400.000,00
10,56%

CONFEA 1       700.000,00
18,48%

MUTUA 1       700.000,00
18,48%

PREF MUNC DE FLORIANÓPOLIS 1         50.000,00
1,32%

GOV. DE SANTA CATARINA 1       100.000,00
2,64%

ESTUDANTE 750 75.000,00
1,98%

PROFISSIONAL 2.750 962.500,00
25,41%

EXPOSOEAA - Feira Tecnológica
(STANDS) 50       250.000,00

6,60%

COTAS DE PATROCÍNIO 11       550.000,00
14,52%

TOTAL (R$)  3.787.500,00 100%

� Despesas

PREVISÃO DE DESPESAS - SOEAA/2011

DESCRIÇÃO TOTAL (R$) %

Alimentação       456.500,00
12,05%

Centro de Eventos       300.000,00
7,92%

Diversos           7.000,00
0,18%

Divulgação       601.000,00
15,87%

Equipamentos       499.750,00
13,19%

Material Gráfico       503.150,00
13,28%

Palestrante e Convidados       255.000,00
6,73%

Pessoal Terceirizado       825.600,00
21,80%

Transporte       128.200,00
3,39%

Organização       111.000,00
2,93%

Lançamento da SOEAA em Fpolis       100.000,00
2,64%

TOTAL (R$)    3.787.500,00 100%
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O detalhamento das despesas encontra-se no anexo 1.

5.1 LOCALIZAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Situada ao Sul do Brasil, entre os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina dispensa
definições. Este pequeno estado brasileiro, com 1,1% do território nacional e pouco mais de 6
milhões de habitantes, reúne em seus singelos 95,4 mil km² uma diversidade tal de cenários e
gentes que deslumbram os que o visitam. Praias de areia branca, matas tropicais e serras
nevadas. Pescadores açorianos, agricultores italianos e industriais alemães. Uma terra de belos e
definitivos contrastes, e por isto mesmo tão fascinante.

Mesmo assim, produzimos 5% dos alimentos do
País, e estamos colocados em 3º lugar nas
exportações brasileiras de produtos
industrializados, de valor agregado. Somos um
Estado que preserva a sua natureza, e temos uma
legislação ambiental que viabiliza o
desenvolvimento sustentável. Exemplo disso é que
Santa Catarina preserva metade da Mata Atlântica,
que foi quase devastada, ao longo do litoral
brasileiro.

Temos uma economia cujo tamanho é igual a soma
das economias do Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Temos crescido acima de 8% ao ano, mais do que
Russia e Índia. Nosso IDH é de 0.840, mais alto até
do que o do Chile, que é, seguramente, o País de
melhor qualidade de vida da América do Sul.

No cálculo das 100 melhores cidades dos Brasil, incluem-se 27 municípios de Santa Catarina. E
Florianópolis, dentre as capitais brasileiras, é a que tem, de longe, os melhores indicadores de
qualidade de vida. Apenas 3% da população de Santa Catarina vivem abaixo da linha da pobreza.

E o número de analfabetos e de desempregados vem se
aproximando de zero.

Temos o mais baixo índice de criminalidade, comparável a
de países europeus, como a Bélgica. Nossa expectativa de
vida está próxima dos 80 anos, quase dez anos acima da
média nacional. Nossa mortalidade infantil, que vem caindo
fortemente, situa-se, hoje, no óbito, após um ano, de 11
crianças por mil nascidas. É um índice que se aproxima ao
nível de países desenvolvidos. Há dois anos, recebemos da
OIE - Organização Mundial de Saúde Animal - a certificação
de único Estado latino-americano livre de aftosa sem
vacinação, o que demonstra o alto grau de sanidade dos
nossos rebanhos, e a alta qualidade da nossa industrialização
de carnes.

Somos o 1º Estado do Brasil, e o 19º do mundo em doações e coleta de órgãos para transplantes,
à frente de países líderes como Alemanha e Canadá. E estamos bem a frente dos demais estados
brasileiros, na proporção de pessoas incluídas digitalmente, e conectadas na internet.

Lideramos na educação fundamental. Temos o único modelo nacional de universidades
comunitárias e municipais, com campus espalhados por todo o território do Estado. Também por

5. SOBRE SANTA CATARINA
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isso, temos centros de excelência que são padrões latino-americanos, na pesquisa científica e
tecnológica. Por tudo isso, fomos, pela segunda vez consecutiva, aclamados como o melhor
destino brasileiro no desenvolvimento do turismo, desbancando outros destinos consagrados
como Rio de Janeiro e Bahia.

Santa Catarina, com uma geografia física e humana, bela e diversificada, tem um potencial
incrível - como poucos lugares do mundo - para receber investimentos turísticos, e eventos de
alto porte como a 68º SOEAA.

Temos investido em grandes eventos
internacionais e culturais, para isso
trouxemos a Joinville a Escola do
Teatro Bolshoi, única filial do mais
aprimorado balé clássico mundial, fora
da Rússia; e estamos trazendo, da
Polônia para Criciúma, a também única
filial da Escola do Teatro Mazowsze, a
mais renomada no balé e canto
folclórico da Europa e da França.
Trouxemos para Florianópolis, a nível
de doutoramento em inovação, a Escola
de Minas de Saint Etiênne, a mais
abalizada universidade européia em
tecnologia de energia. Para isso, ainda
este ano estaremos iniciando as aulas da ENA - Escola Nacional de Administração, que instalará
aqui a sua única filial fora de Paris e Estrasburgo, para formar a elite do serviço público, do
Brasil e de toda a América Latina.

Construímos a única rede de arenas de multiuso do país. São 14 Centros de Eventos, espalhados
pelo nosso território, dentro da moderna filosofia arquitetônica do Madison Square Garden. Está
em construção um décimo quinto, que ficará pronto no final deste ano, enquanto outros cinco já
estão projetados para entrar em obras no ano de 2010.

Na economia estes contrastes se repetem. Uma agricultura forte, baseada em minifúndios rurais,
divide espaço com um parque industrial atuante, o quarto maior do país. Indústrias de grande
porte e milhares de pequenas empresas espalham-se pelo estado, ligadas aos centros
consumidores e portos de exportação por uma eficiente malha rodoviária. Estradas que também
incrementam o turismo, vocação inata do pequeno estado, hoje terceiro maior pólo turístico
nacional.

O equilíbrio e dinamismo da economia catarinense refletem-se nos elevados índices de
crescimento, alfabetização, emprego e renda per capita, muito superiores à média nacional.
Números que surpreendem e complementam o perfil fascinante de um dos mais produtivos e
belos estados brasileiros.

5.2 - DIVERSIDADE CULTURAL

Foram os portugueses - bandeirantes, caçadores de índios e aventureiros - que desbravaram
Santa Catarina, espalhando entrepostos e povoados pelo litoral a partir do Século XVI. Os
imigrantes açorianos vieram bem mais tarde, no Século XVIII, mas foram eles que colonizaram e
deram forma ao tipo humano tão especial que hoje habita os 500 Km de litoral do estado.

Na segunda metade do século passado chegaram os alemães, espalhando-se pelo vale do Rio
Itajaí, adentrando ao interior em busca de melhores terras e oportunidades. Com trabalho e
determinação, construíram a pujante face industrial de Santa Catarina. Joinville, Blumenau,
Brusque e Pomerode são cidades que preservam esta forte herança germânica na arquitetura, na
culinária, no sotaque e através de concorridas festas populares, como a Oktoberfest.
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No fim do século foi a vez dos italianos, a maior corrente migratória já recebida por Santa
Catarina. Eles ocuparam principalmente a Região Sul do estado, próxima ao litoral, e até hoje
cidades como Criciúma, Urussanga e Nova Veneza preservam tradições herdadas dos pioneiros: o
cultivo da uva e do vinho, o amor à boa mesa, a alegria e a religiosidade. Mas o mosaico de tipos
humanos que fundiu o catarinense de hoje inclui ainda os tropeiros que faziam a rota entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo, os japoneses, os austríacos e os gaúchos, que ocuparam as férteis
terras do oeste. Todos responsáveis pela rica diversidade cultural e sociológica de Santa
Catarina.

5.3 - INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

5.3.1 - HOSPEDAGEM

Hotéis individuais convivendo com famosas cadeias
nacionais e internacionais permitem à cidade de
Florianópolis oferecer uma capacidade hoteleira de
22.000 leitos, divididos entre a área balneária (65%) e o
centro da cidade (35%), sendo que 13.000 destes em
categoria superior. Se considerarmos os municípios
vizinhos a capital - Grande Florianópolis, contamos ainda
com mais 8.000 leitos.

5.3.2 - COMPRAS

A cidade conta com as principais lojas e griffes encontradas nos grandes centros, além de seus 4
shopping centers que oferecem variedade e qualidade de atendimento aos clientes.

5.3.3 - GASTRONOMIA

Peixes e frutos do mar fazem parte da cultura gastronômica local, que também oferece uma
ampla oferta com mais de 80 restaurantes típicos que atendem
com grande qualidade aos paladares de opções mais exóticas até o
requinte das melhores cozinhas internacionais.

Florianópolis conta com o primeiro restaurante brasileiro a receber
o certificado internacional de segurança alimentar.

5.3.4 - MEIO AMBIENTE

A Ilha de Santa Catarina existe há aproximadamente dois
milhões de anos, e neste tempo a natureza disponibilizou
uma extraordinária biodiversidade composta de praias, rios,
montanhas, florestas, dunas, restingas e mangues, que as
autoridades e a população local trazem como missão
proteger, ou seja, um verdadeiro paraíso para o ecoturismo.
Tanto assim que nos 437 km2 da ilha existem 30 unidades de
conservação reguladas por lei que ocupam 1/3 do seu
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território, fazendo desta cidade um lugar privilegiado aos amantes da ecologia.

5.3.5 - PRAIAS

As já famosas mais de 100 praias catalogadas entre a parte insular e continental oferecem
opções para todos os gostos, de um lado onde a ilha é voltada para duas baias são encontradas
praias que mais parecem piscinas, de outro com os acidentes geográficos é possível praticar os
mais radicais esportes aquáticos, sem falar ainda nas opções alternativas como o naturalismo
praticado na Galheta.

5.3.6 - ACESSO AÉREO

Localizado no sul da Ilha o Aeroporto Internacional Hercílio Luz fica a 13Km (15 minutos) dos
principais hotéis e centro de convenções localizados na região central da cidade e a 40Km (30 a
40 minutos) de hotéis e resorts localizados no norte da Ilha, onde podemos destacar Praia de
Jurerê Internacional, Ingleses, Canasvieiras e Santinho.

A cidade é atendida pelas principais companhias aéreas brasileiras, com destaque para a TAM,
GOL/VARIG, OCEAN AIR, NHT, AZUL e LAN airlines e conta com 48 vôos nacionais diários e 4 vôos
internacionais, que serão ampliados até 2011 com a inserção de novas companhias aéreas no
Estado.

Como referência os tempos médios de vôo:

Aracaju 6h Palmas 6h

Belém 6h40 Porto Alegre 30min

Belo Horizonte 4h Porto Velho 11h

Boa Vista 10h Recife 5h30

Brasília 3h Rio Branco 9h30

Campo Grande 5h Rio de Janeiro 2h20

Cuiabá 7h Salvador 5h20

Curitiba 40min São Luis 6h30

Fortaleza 8h  São Paulo 50min

Goiânia 6h Teresina 8h

João Pessoa 8h Vitória 4h20

Macapá 7h Assunção (Paraguai) 2h40

Maceió 8h Buenos Aires (Argentina) 4h
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Manaus 7h Santiago (Chile) 5h

Natal 8h Montevidéu (Uruguai) 11h

5.3.7 - ACESSO RODOVIÁRIO

A viagem de ônibus ou carro pela BR 101 tem sido a opção de muitas pessoas para vir a
Florianópolis. São 300 km na parte norte da rodovia, ligando Santa Catarina ao Paraná,
completamente duplicada, com uma vista deslumbrante e 250km na parte sul, do Estado ao Rio
Grande do Sul, em duplicação que até 2011 estará praticamente concluída.

Distância de Florianópolis de algumas Capitais:

Curitiba 300km
Campo
Grande 1298km Porto Alegre 476km

São Paulo 702km
Belo
Horizonte 1301km

Rio de
Janeiro 1144km

Distância de Florianópolis de alguns municípios catarinenses:

Balneário
Camboriú 70km Brusque 91km Penha 110km

Joinville 170km Itajaí 90km Blumenau 130km

Distância de Florianópolis de outras capitais da América do sul:

Assunción (Paraguai) 1331km
Montevidéo
(Uruguai) 1360km

Buenos Aires (Argentina) 1539km Santiago (Chile) 2885km

5.3.8 - HAPPY HOUR

A cidade oferece opções desde o happy hour nos barzinhos de fim de tarde até o agito das
melhores casas noturnas, passando por cafeterias, teatros, casas alternativas, boates com
músicas variadas. Opções de diversão é o que não faltam aos visitantes, que podem escolher
pela tradição das casas na Beira Mar Norte, próximo ao Centro, as opções diferenciais da Lagoa
da Conceição.

5.3.9 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Florianópolis é resultado de sonhos, vontades e ações daqueles que nos precederam, ao longo de
séculos de história. Para os florianopolitanos, esse legado constitui um particular privilégio, na
medida em que foi construído sobre origens variadas, mesclando a contribuição dos nativos e
imigrantes, que deixaram resquícios de suas raízes, traços de sua bagagem cultural, tradições
ancestrais e manifestações artísticas de diversos gêneros.

Visitar Florianópolis é também uma grande oportunidade de fazer uma viagem através do tempo.
São mais de 46 pontos históricos entre igrejas, museus e fortalezas construídas a partir de 1739,
que formavam um sistema de defesa da Ilha contra os invasores espanhóis. Hoje, estão
restauradas e abertas à visitação do público.

O símbolo mais conhecido de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, que serve como cartão-postal
da cidade, é considerada a única no mundo com o sistema pênsil.

Inaugurado em 1899, o Mercado Público é um marco histórico-cultural da cidade onde se reúnem
artistas, boêmios e intelectuais. Em seu ambiente alegre e descontraído, encontra-se o que há
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de melhor em frutos do mar, além de bares e restaurantes especializados na culinária da Ilha,
artesanato e comércio em geral.

Museus e conjuntos arquitetônicos, um dos mais antigos núcleos de colonização açoriana,
preservados casarios coloniais e costumes como a produção de canoas, rendas de bilro, cestas e
balaios de cipó são algumas das atrações da cidade. Também marcam presença no imaginário
popular as lendas e mitos sobrenaturais como o boitatá, o lobisomem, a mulher de duas cabeças,
o gigante da Lagoa e principalmente as bruxas – sempre prontas para fazer maldades e
encantamentos.

5.3.10 - SEDE DE GRANDES EVENTOS

Florianópolis tem se revelado cada vez mais um destino precioso para eventos. A capital
catarinense abriga anualmente eventos de âmbito nacional e internacional. Possui uma
infraestrutura arrojada e serviço eficiente, o que a torna capaz de sediar congressos,
convenções, seminários e eventos de qualquer porte.

Optar por realizar seu evento tendo a Ilha de Santa Catarina como destino é uma grande
escolha. Florianópolis abriga um dos maiores centros de convenções do país. A cidade também
dispõe de diversos outros espaços, auditórios e salas para realização de eventos com locações
privilegiadas e serviços necessários. Todos de fácil acesso, com infraestrutura de padrão
internacional.

A hotelaria possui excelentes espaços equipados para atender as mais diversas configurações de
eventos.

5.3.10.1 - CENTROSUL

Localizado no Centro de Florianópolis, o
CentroSul está situado às margens da Baía Sul,
a poucos metros das pontes que ligam as áreas
continental e insular da cidade e a 13 km do
Aeroporto Internacional Hercílio Luz.

Com 15.000m², o Centro de Convenções de
Florianópolis - CentroSul foi construído dentro
da mais moderna técnica de espaços flexíveis e
multifuncionais do mercado. Sua infraestrutura
tecnológica é inteligente: pode receber desde
uma pequena reunião de trabalho até shows
para 17 mil pessoas.

A divisão interna de ambientes permite a realização de
vários eventos simultâneos, sem que um interfira no
outro.

Em seus dois andares encontram-se salões, restaurante,
lanchonete, fáceis acessos aos banheiros, amplo
estacionamento para 1.000 carros e redes elétricas,
telefônicas e hidráulicas embutidas no piso, facilitando
o trabalho em qualquer ponto dos salões.

A estrutura moderna também garante uma maior
praticidade e ainda conta com docas para carga e
descarga, além de acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais.

Prêmios:
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� 2000 / 2001 / 2003 / 2006 Jacaré de Ouro - Premio como Melhor Centro de Convenções
do Brasil;

� 2002 / 2004 Jacaré de Prata - Prêmio como Segundo Melhor Centro de Convenções;

� 2003 Top de Marketing da ADVB.

5.3.11 - EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS

A excelência em infraestrutura e serviços para eventos de Florianópolis é reconhecida e atestada
por quem é do ramo. O Prêmio Caio sendo atualmente a maior referência e mais importante
premiação nacional na área de eventos, organizado pela Associação Brasileira de Organizadores
de Eventos, Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, União Brasileira de Feiras,
Associação Brasileira de Centro de Convenções e Feiras, Associação de Marketing Promocional, e
Revista dos Eventos, em processo de consulta pública e julgamento, conferiram os seguintes
prêmios para Florianópolis:

� Cidade como melhor destino para eventos do sul e
segundo melhor do País

� Melhor hotel com Centro de Convenções
� Melhor Centro de Convenções e Exposições
� Melhor Convenção do País – Telebrasil
� Melhor Evento Corporativo do País – Pfizer
� Melhor Evento Promocional (Brasil)
� Melhor Evento Social (Brasil)
� Melhor Hotel com Espaço para Eventos (Brasil)
� 2º Melhor Evento Temático (Brasil)

Florianópolis preza muito pela excelência de serviços e logística em organização de eventos. Sua
incomparável infraestrutura garante os melhores serviços e instalações.

A cidade dispõe de variadas empresas qualificadas, dentre as quais organizadora de eventos de
porte internacional membro da ICCA – International Congress & Convention Association. A
cidade ainda disponibiliza toda a gama de serviços e assessórios para eventos como:

� agências de viagens e operadoras de eventos
� montadoras de stands
� locação de equipamentos audiovisuais
� tradução simultânea
� locação de equipamentos audiovisuais
� filmagem e fotografia
� recursos humanos bilíngues

5.3.12 - Experiência em Eventos na capital

� Futurecom – 2001 a 2007
Número aproximado de participantes – 5.000 pessoas

� XXX CONGRESSO DA APAVT-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO
Número aproximado de participantes – 1.200 pessoas

� 4º Congresso Internacional sobre o Planejamento e Gestão Ambiental dos Centros Urbanos-
ECO URBS

       Número aproximado de participantes - 2.000 pessoas

� Encontro de Presidentes e Ministros do Mercosul
Número aproximado de participantes – 1.000 pessoas
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� XX Congresso Brasileiro de Neurologia
Número de Participantes – 600 pax

� AVESUI –Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos
Número aproximado de participantes – 1.000 pessoas

� 3º Encontro de Farmacêuticos Mercosul
Número aproximado de participantes - 4.000 pessoas

� XIX Conferência Nacional dos Advogados – OAB
Número aproximado de participantes - 4.000 pessoas

� Fórum Internacional – Eco Power Conference
Número aproximado de participantes – 1.200 pessoas

� 9ª edição do Congresso Mundial de Viagem e Turismo – WTTC
Número aproximado de participantes – 1.500 pessoas

� 46° Congresso Brasileiro do Concreto - IBRACON
Número aproximado de participantes – 1.500 pessoas

� Muitos outros eventos de grande e médio porte organizados por entidades classistas,
patronais e de negócios com absoluto sucesso.
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O CREA-SC coloca-se à disposição para apresentar o projeto à plenária do Confea e está aberto a
alterações no projeto, se necessário. Ressaltamos que a 68ª SOEAA em Florianópolis será
realizada com o apoio das entidades de classe profissionais, das instituições de ensino, do poder
público estadual e municipal, das organizações patronais e de grandes empresas de Santa
Catarina. Além disso, contará com a mobilização dos profissionais e da sociedade catarinense.

Eng. Agr. RAUL ZUCATTO
Presidente do CREA-SC

6. CONCLUSÃO
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA 68º SOEAA-2011/SC

Descrição Quantidade R$ unit. R$ total

Alimentação                     456.500,00

Coquetel de abertura 3.500                  38,00                     133.000,00

Coquetel de encerramento 3.500                  38,00                     133.000,00

Coffee break 10.500                  16,00                     168.000,00

Almoço 225                  50,00                      11.250,00

Jantar 225                  50,00                      11.250,00

Centro de Eventos - Estrutura                     300.000,00

Diversos                        7.000,00

Seguro congressistas 3.500 2                        7.000,00

Divulgação                     601.000,00

Agencia de Publicidade                     100.000,00

Televisão                     100.000,00

Jornal                      70.000,00

Revista                      40.000,00

Rádio                      30.000,00

Site                      46.000,00

Outdoor                      30.000,00

Vídeo Institucional                     120.000,00

Correios                      60.000,00

Etiquetas                        5.000,00

Equipamentos                     499.750,00

Sonorização 54                400,00                      21.600,00

Data-show 54                200,00                      10.800,00

Computador/Notebook 54                200,00                      10.800,00

ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA 68º SOEAA - 2011/SC
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Impressora 30                150,00                        4.500,00

Tela de projeção 54                  50,00                        2.700,00

Equipamentos de tradução 3.000                  20,00                      60.000,00

Wireless aberta 18             1.000,00                      18.000,00

Painéis informativos 10             1.000,00                      10.000,00

Stands Montagem / desmontagem 5.000                  70,00                     350.000,00

Leitor óptico de crachá 8                450,00                        3.600,00

Radio de comunicação 50                155,00                        7.750,00

Material gráfico (Impressão)                     503.150,00

Adesivo do evento 3.850                    2,00                        7.700,00

Banner do evento 60                150,00                        9.000,00

Bloco de anotações 3.850                    5,00                      19.250,00

Camiseta do evento 3.850                  15,00                      57.750,00

Cartaz do evento 500                  10,00                        5.000,00

CD com os resumos do evento 3.850                    2,00                        7.700,00

Certificados 3.850                    3,00                      11.550,00

Crachá 3.850                    3,00                      11.550,00

Fichas de inscrição 3.850                    2,00                        7.700,00

Flyer 10.000                    2,00                      20.000,00

Identificação das salas e outros 50                  10,00                           500,00

Jornal 10             2.500,00                      25.000,00

Pasta 3.850                  50,00                     192.500,00

Material Divulgação (Bri) 3.850                  30,00                     115.500,00

Programação do evento 3.850                    3,00                      11.550,00

Sinalização do evento 90                  10,00                           900,00

Palestrantes/Convidados                     255.000,00

Passagens Nacionais 20             1.500,00                      30.000,00

Passagens Internacionais 5             8.000,00                      40.000,00

Hospedagem 25                400,00                      10.000,00

Honorários 5           15.000,00                      75.000,00

Honorário Especial 1          100.000,00                     100.000,00

Pessoal Terceirizado                     825.600,00

Organização e gestão do evento 1          300.000,00                     300.000,00
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Mestre de Cerimônias 2             5.000,00                      10.000,00

Segurança 160                200,00                      32.000,00

Limpeza 160                100,00                      16.000,00

Secretária 80                200,00                      16.000,00

Apoio as salas 72                200,00                      14.400,00

Recepção 12                600,00                        7.200,00

Garçom 160                150,00                      24.000,00

Barman 6                700,00                        4.200,00

Tradutores inglês e espanhol 6             4.000,00                      24.000,00

Libras 6                500,00                        3.000,00

Imprensa 12             2.000,00                      24.000,00

Fotografo 12                600,00                        7.200,00

Filmagem 8                900,00                        7.200,00

Xerox 16.000                    0,40                        6.400,00

Decoração do evento 1           50.000,00                      50.000,00

Show de abertura 1          100.000,00                     100.000,00

Encerramento do 1º dia 1           40.000,00                      40.000,00

Encerramento do evento 1          100.000,00                     100.000,00

Recepção / Divulgação Aeroporto 4             2.500,00                      10.000,00

Outros shows para o evento 6             5.000,00                      30.000,00

Transporte                     128.500,00

Vans 32                500,00                      16.000,00

Carro 20                315,00                        6.300,00

Ambulância 4             1.550,00                        6.200,00

Ônibus 100             1.000,00                     100.000,00

Organização                     111.000,00

Diárias 400                200,00                      80.000,00

Km 40.000                    0,65                      26.000,00

Passagens 10                500,00                        5.000,00

Lançamento 68º SOEAA em Fpolis SC                     100.000,00

TOTAL                  3.787.500,00
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ANEXO 2 - DVD sobre Santa Catarina
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ANEXO 3 - Extrato da ata da plenária do CREA-SC
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Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.368
Decisão Nº: PL-0268/2010
Referência:PC CF-0686/2009
Interessado: Sistema Confea/Crea

Ementa: Homologa a constituição da Comissão Organizadora Nacional da 68ª Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia – SOEAA.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 24 a 26 de março de 2010, apreciando a
Deliberação nº 022/2010-CAIS, relativa à matéria em epígrafe, e considerando que a Decisão
Plenária nº PL-1486, de 2009, aprovou a realização da 68ª Semana Oficial da Engenharia, da
Arquitetura e da Agronomia – SOEAA, em 2011, em Florianópolis-SC; considerando a Resolução
n° 1.013, de 10 de dezembro de 2005, que estabeleceu normas para a organização e o
funcionamento das SOEAAs; considerando que o art. 4° do Anexo I da referida resolução
estabelece que a SOEAA é organizada pela Comissão Organizadora Nacional, instituída pelo
Plenário do Confea; considerando a necessidade de se constituir, o quanto antes, a Comissão
Organizadora da 68ª SOEAA, de modo a iniciar as providências para a organização de evento com
tamanha magnitude e que, por isso, demanda enormes esforços para a sua devida organização,
DECIDIU: 1) Homologar a constituição da Comissão Organizadora Nacional da 68ª Semana
Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia – SOEAA, conforme a seguir especificado:
a) Presidente do Confea (Coordenador); b) Presidente do Crea-SC (Coordenador Adjunto); c)
Presidente do Crea-MT; d) Coordenador da Comissão de Articulação Institucional do Sistema -
CAIS; e) Chanceler da Comissão do Mérito; f) 1 (um) representante do Colégio de Entidades
Nacionais - CDEN; g) 1 (um) coordenador nacional representante das coordenadorias de câmaras
especializadas dos Creas; h) Presidente da Mútua ou seu representante, um representante do Fórum
Jovem e uma representante do Fórum da Mulher, na condição de convidados. 2) Que as
representações de cada órgão consultivo do Confea a compor a comissão (Colégio de Presidentes,
Colégio de Entidades Nacionais e Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas) sejam
indicadas dentre os seus membros, quando da realização da próxima reunião ordinária. Presidiu a
sessão o Engenheiro Civil MARCOS TÚLIO DE MELO . Votaram favoravelmente os senhores
Conselheiros Federais AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR, ANDERSON FIORETI DE
MENEZES, ETELVINO DE OLIVEIRA FREITAS, FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DO
VALE, IDALINO SERRA HORTÊNCIO, JOSE CICERO ROCHA DA SILVA, JOSE
CLEMERSON SANTOS BATISTA, JOSE LUIZ MOTA MENEZES, JOSÉ ROBERTO
GERALDINE JÚNIOR, KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LINO GILBERTO DA SILVA,
ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, PEDRO LOPES DE QUEIRÓS, PEDRO
SHIGUERU KATAYAMA, PETRUCIO CORREIA FERRO e ROBERTO DA COSTA E SILVA.
Absteve-se de votar o senhor Conselheiro Federal MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 30 de março de 2010.

Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente

ANEXO 5 – Decisão PL-0268/2010 do CONFEA
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ANEXO 6 - Cartas de apoio à 68ª SOEAA
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