
FORMANDOS DA ENGENHARIA TEM UMA ASSOCIAÇÃO 

REGISTRADA NO CREA - SC 

ASCEA – Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos 

VANTAGENS E COMO SE ASSOCIAR NA ASCEA 

O candidato deve baixar preencher e imprimir o cadastro de ASSOCIADO (ESTÁ NA 

SEGUNDA PÁGINA NESTA CORRESPONDÊNCIA), e enviar para a ASCEA os seguintes 

documentos, junto com o cadastro: 

Cópia da carteira do CREA / CONFEA / CAU ou de estudante de Engenharia ou Arquitetura; 

Currículo profissional (não necessariamente); 

Foto colorida 3 x 4, recente. 

A aprovação dos novos ASSOCIADOs é feita nas reuniões mensais da diretoria do ASCEA, 

após análise da documentação; 

Os associados do ASCEA têm seus nomes, com respectivos currículos e contatos, inscritos no 

Catálogo do site da ASCEA http://www.ascea.com.br, que fica disponível na Rede para 

consulta (opcional do associado); 

BENEFÍCIOS:  

-Os ASSOCIADOS em dia têm direito a descontos em Convênios:  

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense (Descontos em convênios com 

os associados); 

Academia (desconto em mensalidades); 

CENTER (A empresa CRICIÚMA BUSINESS CENTER concede aos associados da ASCEA 

os serviços de escritório virtual observando desconto de 10% sobre os preços da tabela vigente) 

CRICIÚMA (concede aos associados da ASCEA, conforme contrato, a prestação de 

serviço (ensino do idioma inglês) 

Convênio com AREA-TB Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Tubarão 

nos cursos e palestras com descontos;  

Convênio com Associação dos Arquitetos e Engenheiros Extremo Sul Catarinense - 

Araranguá SC - convênio de cursos e palestras com descontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estou formado e tenho direito a ser Associado da ASCEA 

Participe da Associação, é a oportunidade de você 
contribuir para a sua categoria crescer. 
É a melhor oportunidade de você criar uma rede de 
relacionamentos. 
Você vai se fazer conhecer, além de fazer excelentes 
amigos. 

http://www.ascea.com.br/
http://www.unesc.net/portal/


 

 

 

      CADASTRO ASSOCIADO   Nº 
 

(TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI PODERÃO SERÃO SER USADAS NO SITE DA ASCEA)  
- Preencher, gerar arquivo PDF desta ficha e enviar para ASCEASC, (com foto e assinatura) 

 

 

DATA: ___/___/_____ 

NOME: _________________________________________________Data de Nascimento: _____________ 

NO. Registro Nacional CONFEA: _______________ CREA/SC:______________CAU ou Outra: ____________ 

CPF:______________________ 

FORMAÇÃO Principal: ______________________________ ______________________________________  

Endereço Residencial: Rua:_____________________________________________ Nº________ 

Complemento: __________________CEP:_____-____Cidade: ______________________UF: __ 

 Fone: (___) ______________________Fone Celular (   )______________________ 

 E-mail 1: _____________________________________ 

E-mail 2: ______________________________________ 

Endereço Comercial: ____________________________________________________Nº_____ 

Complemento:__________________Cep:_____-____Cidade: ________________________UF: _____ 

Fone: (___) _______________________________ E-mail 1: _____________________________________ 

E-mail 2: ______________________________________ 

 

- ÁREA DE ATUAÇÃO: (no máximo 5 linhas informando os serviços que realiza - seja objetivo): 

 

 

- FORMAÇÃO TÉCNICA: (no máx. 5 linhas informando, Título, nome da escola, ano de Formação, Curso 

extra, pós, mestrado, doutorado)  

 

Obs.: Anexar os documentos:-  Cópia Carteira Profissional do CREA-XX,  Foto 3x4 (colocar no canto 

superior). 

 

___________________________________     ________________________________________ 

Local e Data                                                                  Assinatura 

 

___________________________________     ________________________________________ 

Data da aprovação na Reunião da ASCEA                            Assinatura do Presidente da ASCEA 

- A ASCEA não cobra anuidade inicial, desde 1995 até hoje não está sendo cobrada anuidade 

(nossa subsistência é apenas de cursos e palestras para as atividades da associação). 

 

- Preencha e envie para a ASCEA, ascea@terra.com.br ou entregar na sede da ASCEA Rua 
Thomé de Souza, 829 – Bairro Michel, Criciúma /SC (mesmo local da Inspetoria do 
CREA-SC)           CEP 88.803-140 Fone/Fax: (48) 3433-0953 

ASCEA – Associação Sul Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, 

com Sede em Criciúma - SC, vem Informar que o Profissional, abaixo inscrito no 

Sistema CONFEA/CREA é OPTANTE pela ASCEA.  


