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FACULDADE UNYLEYA A3 TREINAMENTO & EDUCAÇÃO – CURSO
 LEAN NA CONSTRUÇÃO CIVILGraduação a distância – mais de 26 

cursos com descontos de até 
58%* – unyleya.edu.br

A A3 Treinamento & Educação está 
oferecendo 10% de desconto aos 
associados AEAO para o curso de 

Lean na Construção Civil!

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

RESERVE SUA DATA 
Venha fazer sua confraternização 

na área de lazer da AEAO
A AEAO aluga seu espaço de lazer aos 

associados e não associados! Um espaço 
amplo, completo com cozinha, churras-
queira e mesa de sinuca.

Informações sobre 
valores, permanência 
e reservas o número é  
(11) 98676-6457.



Na quarta-feira, 21, aconteceu na Sede 
Angélica do CREA-SP, a reunião do mês do 
Colégio de Entidades Regionais de São Paulo 
(CDER-SP). Na ocasião, o presidente AEAO, 
que também é coordenador do CDER, En-
genheiro Civil, Leandro Azeredo Fogaça 
abriu a reunião falando sobre a missão das 
associações e seus desafi os: “Nossa missão é 
evoluir com a transformação das Engenha-
rias, Agronomia e Geociências. Estamos aqui 
para entender seus desafi os neste processo. 
É o momento de compartilhar experiências e 
percepções sobre nosso papel junto aos pro-
fi ssionais e à sociedade”.

 
A pauta da reunião ainda abrangeu ma-

nutenção de sócios em meio à recessão eco-
nômica até as práticas para atração e aproxi-
mação dos estudantes e jovens profi ssionais 
para o ecossistema, nas atividades desenvol-
vidas pelas associações paulistas no âmbito 
da valorização profi ssional e do desenvolvi-
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Presidente da AEAO, 
Leandro Fogaça, abre 
reunião do CDER-SP
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ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

mento da área tecnológica.

A atividade reuniu presidente e representantes 
de associações de São Paulo e comissões do CREA SP 
Jovem e de Relações Publicas no intuito de oferecer 
subsídio às associações em seus desafi os, principal-
mente no contato com as universidades e faculdades, 
uma vez que ambas as comissões têm um ponto em 
comum na realização de palestras para o ambiente 
acadêmico.

Com informações do Crea-SP



ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

Palestra sobre Automação Residencial 
na AEAO foi um sucesso – Confira:

Confira a palestra sobre impermeabilização, 
desempenho e durabilidade
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No dia 15 de setembro, a Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos 
de Osasco – AEAO realizou uma pa-
lestra voltada a todos os Profissio-
nais do Sistema Confea/CREA, sobre 
o tema “Automação Residencial”.

A atividade teve início às 19 ho-
ras e foi realizada presencialmente 
na sede da AEAO. Na ocasião foi 
sorteada uma Alexa e a vencedora 
foi Fernanda Fernandes Gonçalves 
Costa!

A palestra foi apresentada pelo 
Palestrante: Eng° Eletricista Renato 
Archanjo de Castro e abertura ain-
da contará com a Palestra Institu-
cional do CREA-SP.

A AEAO agradece a participa-
ção de todos em mais uma impor-
tante atividade promovida em nos-
sa sede!

No dia 29 de setembro,  foi realizada na 
Sede da AEAO a palestra sobre Imper-
meabilização – Desempenho e Dura-
bilidade, apresentada pelo Engenheiro 
Civil, Flávio Camargo Martins.

O Engº Civil Flávio de Camargo Mar-
tins é especialista em Impermeabili-
zação e Concreto e Gerente Técnico 
de Produtos da MC-Bauchemie, pós 
graduado em Marketing. Atuação por 
mais de 20 anos em empresas de pa-
tologia, execução e fornecedores de 
químicos para construção. Gerente 
Técnico de Produtos da MC-Bauche-
mie, professor da pós-graduação na 

Universidade Mackenzie e Instituto 
IDD, coordenador e secretário de nor-
mas técnicas da ABNT.

A atividade foi realizada na sede da 
AEAO que é localizada na Rua Alexandre 
Baptistone, nº555, KM 18, em Osasco.

Mensalmente, a AEAO promove ati-
vidades de capacitação e atualização. 
Acompanhe nosso site (www.aeaosas-
co.org.br) e nossas redes sociais (@aea-
osasco) e fique sempre por dentro.

Para mais informações o WhatsApp é 
(11) 98676-6457.



O profi ssional completo: 
características que destacam 

Recrutadores avaliam preparo da área tecnológica além da formação 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO
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O que diferencia um 
bom prof issional? Talvez 
esta seja a grande dúvi-
da que permeia o mer-
cado de trabalho. Dian-
te da alta demanda por 
inovação e tecnologia, 
empregadores dos seto-
res produtivos têm bus-
cado prof issionais cada 
vez mais capacitados 
para a dinâmica de um 
mercado pungente, que 
se transforma a cada 
dia. Os pré-requisitos 
do momento vão além 
da formação acadêmica 
tradicional, adicionando 
ideais de protagonismo, 
inteligência emocional 
e metodologia ativa aos 
planos de carreira. 

“Assim como nós bus-
camos propósito no que 
fazemos, as empresas 
também fazem isso”, 
explica o gerente de 
Gestão de Pessoas do 
Conselho Regional de 
Engenharia e Agrono-
mia de São Paulo (Crea-
-SP), Eng. Mec. Ricardo 
Klein Schweder. 

Responsável pelo de-
partamento de Recursos 
Humanos, ele reconhe-
ce que, durante uma 
seleção, as exigências 
se transformam tan-
to quanto o mercado. 
O que recomenda para 
quem quer se destacar 
é o aprimoramento das 

soft skills, competências 
que fogem da técnica e 
dizem muito mais sobre 
o perf il comportamental 
de um indivíduo. 

“Os cursos das áreas 
de engenharia são muito 
completos. Mas as ques-
tões mais amplas, como 
empatia e gestão pesso-
al, acabam sendo limita-
das numa formação em 
exatas”, diz. Para enge-
nheiros, agrônomos, ge-
ocientistas e tecnólogos, 
as complexas fórmulas e 
cálculos rotineiros do dia 
a dia de trabalho podem 
criar um ambiente onde 
inovar pessoal e emocio-
nalmente parece desa-
f iador. 

A sugestão para sair 
da zona de conforto é 
apostar em atividades 
extracurriculares. “De-
pois da primeira avalia-
ção, que é f ria, pois trata 
do currículo, o recruta-
dor vai olhar se você par-
ticipa de alguma as-
sociação, se faz algum 
trabalho benef icente, se 
tem uma boa postura e 
conhece a proposta de 
trabalho para qual está 
se candidatando. Se es-
ses pontos estiverem de 
encontro ao que a em-
presa procura, já é um 
destaque”, detalha o en-
genheiro. 

O Conselho, por meio 

da plataforma digital 
Crea-SP Capacita (cre-
asp.org.br/capacita), ofe-
rece uma série de cursos 
em parceria com insti-
tuições de ensino para 
a formação ampliada, 
como comportamento 
organizacional, criativi-
dade, liderança e mais. 

As associações, por 
sua vez, têm a possibi-
lidade de atuar ainda 
mais próximas aos pro-
f issionais por estarem 
inseridas no contexto lo-
cal em que eles atuam, 
convidando-os para reu-
niões, palestras e ações 
que, além do aprendiza-
do também geram troca 
de experiência e desen-
volvimento do relaciona-
mento interpessoal.

Na AEAO, mensal-
mente são oferecidos 
diversos cursos e ativi-
dades de capacitação 
extracurriculares que 
tem o intuito de atua-
lizar e capacitar ainda 
mais os prof issionais do 
nosso setor associados 
e não associados. São 
atividades de diversos 
temas ligados à constru-
ção e tecnologia, muitas 
vezes gratuitas.

Acompanhe nosso 
site aeaosasco.org.br e 
redes sociais @aeaosas-
co para não perder ne-
nhuma oportunidade!

Conheça nossos canais de comunicação!  

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco
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