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FATEC DE MOGI MIRIM “ARTHUR DE AZEVEDO”

PROJETO

FATEC DE PORTAS
ABERTAS 2019
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» Sobre o evento
10ª Edição do “FATEC DE PORTAS ABERTAS”
“FATEC Portas Abertas” é um evento anual que faz parte do
programa A Universidade e as Profissões. Nesse dia, a Faculdade
de Tecnologia de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” abre suas
portas com uma programação especial para que a comunidade
conheça os cursos de graduação oferecidos por essa unidade e o
papel do tecnólogo, participe de palestras e visitas monitoradas
às instalações da FATEC, como: salas de aula, laboratórios de
ensino e pesquisa entre outros setores, além de conhecerem as
empresas da região que estarão expondo seus equipamentos de
última geração e alta tecnologia.
O início deste evento se deu em 2010, ano em que foi inaugurado
o campus da Fatec Mogi Mirim, com a exposição de 8 (oito)
empresas e um público estimado em, aproximadamente, 3.000
(três mil) pessoas. Hoje, o evento tomou grandes proporções e,
para esta 10ª edição, nossa meta é ultrapassar o número de
empresas participantes do último evento que foi de 58 empresas
da região, e a expectativa de público em torno de 10.000 (dez
mil) pessoas, entre estudantes e demais interessados por ciência
e tecnologia. Para futuros candidatos ao vestibular, o dia da
FATEC de Portas Abertas será de grande valia para a escolha de
sua futura profissão.
O evento “Fatec de Portas Abertas” atingiu tal magnitude que,
através da Lei Municipal nº 5.568, de 12/06/2014, a Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim instituiu no calendário oficial do
município o "Dia de Fatec de Portas Abertas no Município de
Mogi Mirim".
Neste ano, a 10ª edição do evento acontecerá no dia 10 de maio
de 2019, no período das 8h30 às 21h30 e terá lugar no campus
da Fatec Mogi Mirim “Arthur de Azevedo”, contando com os
estandes das empresas expositoras dispostos em Setores. Em
2018 foram dispostos da seguinte maneira: 1 – Pátio do
Administrativo, 2 – Área externa (Tendas) e 3 - Ginásio de
esportes, totalizando aproximadamente 1.000m². Para 2019,
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gostaríamos de ampliar a área de exposição para poder atender
a todas as empresas que não puderam participar no evento
passado por falta de espaço.
Nos laboratórios do bloco A e do bloco B serão apresentados,
nesta oportunidade, os projetos de Pesquisa e Iniciação
Científica, realizados pelos alunos desta unidade.
Entre os expositores teremos também a participação ativa das
ETECs da nossa região, grandes parceiras nesta empreitada,
divulgando o vestibulinho do 2º semestre/2019.
» Dados do evento:
Data: 10 de maio de 2019
Dia da semana: sexta-feira
Horários de abertura ao público:
Manhã – das 8h30 às 11h
Tarde – das 13h30 às 16h
Noite – das 18h30 às 21h30
Local: Campus da FATEC de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo”
» Comissão Interna de Organização
A comissão interna de organização do evento é formada por:
 Prof. Dr. André Luis Giraldi
Diretor da Fatec Mogi Mirim e Coordenador Geral do evento
 Nelma C. Polettini Valverde
ATA I e Assistente da Coordenação do evento
 Prof. Dr. Christian Alexandre Vieira
Coordenador CST em Projetos Mecânicos
 Prof. Me. Marcos Roberto de Moraes
Coordenador CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Prof. Dr. Rogério Lara Leite
Coordenador CST em Mecatrônica Industrial
 Prof. Me. Paulo Eduardo Leite de Moraes
Coordenador CST em Fabricação Mecânica
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No decorrer do período de planejamento e execução do evento,
outros professores e funcionários serão requisitados para
trabalhar como Staff, dando suporte à comissão organizadora e
realizando atividades operacionais, como recepção e cadastro de
visitantes, atendimento a expositores, divulgação de atividades e
coleta de feedbacks, bem como outras tarefas específicas, tais
como:
- Área de TI – elaboração do site do evento, elaboração do
material de divulgação, configuração de rede wireless nos
estandes;
- Área de projetos – elaboração e execução do projeto de layout
de distribuição dos estandes;
- Área de administração e outras - divulgação, organização de
mobiliário, recepção e demais tarefas que surgirem.
- Área de elétrica – projeto e auxílio na execução da rede elétrica
de abastecimento do evento.
Demais atividades constarão do Manual da Equipe de
Organização e Segurança do evento.
» Expositores
As empresas de Mogi Mirim e região serão convidadas a
participar de uma reunião de planejamento inicial do evento a se
realizar no dia 25 de janeiro de 2019, às 14h, no auditório do
Bloco A, do campus desta Fatec. Nesta reunião será apresentado
o layout da planta do evento e iniciada a distribuição dos
estandes.
Serão feitos novos contatos com empresas que ainda não
participam do evento para que se tornem parceiras da Fatec
Mogi Mirim nesse projeto.
» Planta de 2018 – a ser atualizada para 2019, com
possível ampliação.
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GERAL - Foi ocupada uma área de aproximadamente 1.000m²
entre o pátio administrativo, o ginásio de esportes e a tenda, que
será montada em área externa anexa.
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» Área do Expositor
As empresas fazem a opção pelos espaços previamente
definidos, conforme segue:
SETOR 1 – Pátio Administrativo (área Educacional)
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SETOR 2 - Tendas
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SETOR 3 - Ginásio
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Todas as instruções sobre montagem e desmontagem dos
estandes constam do Manual do Expositor.
» Eventos integrados
 Visitas Monitoradas: serão realizadas visitas monitoradas
aos laboratórios e outras dependências do campus da Fatec
Mogi Mirim. Público alvo: alunos de ensino médio de escolas
públicas e particulares de Mogi Mirim e região. Convite feito
através de autorização da Diretoria de Ensino de Mogi
Mirim, com o apoio da Secretaria de Educação Municipal
para o transporte dos referidos alunos. O agendamento
deverá ser feito pelas escolas interessadas, através do email f163dir@cps.sp.gov.br .
 Mostra de Projetos: será realizado o V Simpósio de
Iniciação Científica com a mostra de projetos desenvolvidos
pelos alunos da Fatec Mogi Mirim, com o objetivo de levar
ao conhecimento de toda comunidade externa e
empresarial os conhecimentos adquiridos na Unidade.
» Na Mídia: o evento será amplamente divulgado na mídia local,
através de:
 Jornais
 TV
 Rádio
 Portais (internet)
 Facebook
» Divulgação
 Cartazes (A3)
 Folders (A5)
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Banners
Faixas
Outdoors
Fotos
Vídeos

» Custo
Não há custo para as empresas participarem do evento Fatec de
Portas Abertas.
Porém, como existem os custos oriundos da organização de
qualquer evento, tais como: material de divulgação, inserções em
rádios, outdoors, cartazes, faixas, segurança, entre outros,
algumas empresas nos auxiliam patrocinando o evento e, em
contrapartida, o logotipo da mesma, é inserido em todo o
material de divulgação.
Abaixo, modelo do folder de divulgação do evento passado, onde
aparecem as empresas patrocinadoras, cujo valor é direcionado
para as empresas prestadoras dos serviços mencionados acima.
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» Patrocine
O evento “Fatec de Portas Abertas” nasceu de um sonho do Prof.
Dr. André, de levar ao conhecimento de toda a comunidade a real
possibilidade de se estudar em uma Instituição pública gratuita e
de excelente qualidade, que visa a educação tecnológica e a
empregabilidade. Desta forma, sempre procurou estabelecer
parcerias com grandes empresas de Mogi Mirim e região para
ampliar as possibilidades de oferecimento de estágio e emprego
aos seus alunos.
O evento não tem nenhum fim lucrativo e todos os custos para
divulgação, segurança e infraestrutura são patrocinados pelas
empresas parceiras que direcionam os valores de patrocínio
para o pagamento aos prestadores de serviços e, em
contrapartida, terão seus logos impressos em todo o material de
divulgação.
Seja um patrocinador!
» Contatos
 Prof. Dr. André Luis Giraldi
Diretor da Fatec Mogi Mirim e Coordenador Geral do evento
Fone: (19) 3804-5441 / 3804-5360 – ramal 200
e-mail: f163dir@cps.sp.gov.br
 Nelma C.Polettini Valverde
ATA I e Assistente da Coordenação do evento
Fone (19) 3804-5441 / 3804-5360 – ramal 200
e-mail: nelma.valverde@fatec.sp.gov.br
» Serviços de apoio
Durante o evento, contamos com os seguintes apoios:
 SAAE – apoio na disponibilização de uma tina d’água nas
proximidades do ginásio que atenderá aos visitantes
sedentos;
 Praça de alimentação - serviço de cantina que funcionará no
espaço a ela destinado, atendendo ao público presente;
 Polícia Militar e Guarda Municipal – darão apoio à equipe de
segurança, zelando pela ordem no campus;
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 Secretaria de Educação de Mogi Mirim – apoio no transporte
dos alunos de escolas estaduais e municipais para as visitas
monitoradas;
 Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – apoio na locação das
tendas, limpeza geral da área externa do campus e apoio de
um eletricista de plantão durante todo o evento;
» Avaliação
Será feita uma avaliação pós-evento, através de uma enquete
cujo link será enviado por e-mail, para que tenhamos um
feedback das empresas parceiras, com o intuito de melhorar a
cada ano e tornar o evento um sucesso cada vez maior.

» Agenda
ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

LOCAL

DESTINADO A

Reunião

25/01/2019

14h

Empresas parceiras

Execução do planeja/o

25/01/19 a
14/06/19
01/03/19

-

Auditório A
–F ATEC
-

-

e-mail

Comissão interna +
Empresas parceiras
Empresas
patrocinadoras
Comissão interna

FATEC

Empresas - estande
área interna (ginásio)
e estandes área
externa (tenda)

FATEC

Empresas parceiras

Prazo p/envio logotipo
Divulgação do evento
Montagem estandes
(OBS 1)

01/04/19 a
09/05/19
Seguir as instruções (datas e
horários) previstas na OBS 1
do Manual do Expositor
8h00 às 11h

EVENTO

10/05/19

13h00 às 16h
18h00 às 21h30

Desmontagem estandes
(OBS 2)
Enquete avaliação

Seguir as instruções (datas e
horários) previstas na OBS 2
do Manual do Expositor
14/06/19

-

FATEC
e-mail

Empresas - estande área
interna (ginásio) e
estandes área externa
(tenda)
Empresas parceiras
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