
21º CONGRESSO DE TECNOLOGIA 
CAPTAÇÃO E PATROCÍNIO



 49 anos de existência.

 Ensino superior público e gratuito 
(Tecnológico). Disseminação do 
conhecimento nas  mais diversas áreas.

 Cerca de 6.000 alunos e aproximadamente 
300 professores atuantes, direta ou 
indiretamente, no Mercado de Trabalho.



 Evento sem fins lucrativos que unifica a 
comunidade de  tecnologia – estudantes, 
tecnólogos, pesquisadores, professores, 
especialistas e empresários.

 Compartilhamento de  informações dos 
diversos campos do conhecimento 
tecnológico.



 5.000 visitantes aproximadamente

 Exposição Tecnológica

 Atividades culturais, 

 Painéis Temáticos 

 Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica. 



 21ª EDIÇÃO: 

 QUANDO OCORRE??
de 7 a 10 de outubro.

 QUAL O TEMA??
Cidadania, Cultura e Tecnologia: A 
Interdependência por um mundo 
melhor. 



 A realização do Congresso conta com a 

participação das empresas por meio de 

Patrocínio e/ou Apoio. 



 Foram desenvolvidas cotas de patrocínio/apoio, 
estabelecendo contrapartidas para cada uma delas. 

 Para as cotas que têm direito a participação na Abertura 
do Congresso, será oferecido espaço para que recebam 
aos visitantes em seus estandes (mesas) e possam 
interagir com o público. 



NA ABERTURA DO CONGRESSO

 Forneceremos aos público  uma cartela, com o 

nome de cada empresa patrocinadora/apoiadora. 

Cada participante deverá circular entre os 

expositores no período de 17 às 19h, conhecendo 

os produtos e/ou serviços das empresas 

patrocinadoras/apoiadoras e “colhendo” o carimbo 

de cada uma das empresas para sorteio. A cartela 

preenchida, com os carimbos e dados do 

participante, será colocada em urna para sorteio.



 Pretendemos ofertar três  sorteios atrelados a 

prêmios, que virão dos 

patrocinadores/apoiadores, tais como: Tablet, 

notebook, Iphone, hospedagem em hotel para 

final de semana para duas pessoas, café-da-

manhã, almoço ou jantar para duas pessoas no 

final de semana, passagens aéreas. Por isso, seu 

patrocínio/apoio é fundamental, divulgando a 

imagem da empresa.



NOS DEMAIS DIAS

 Estimulamos que os patrocinadores/apoiadores, 

façam atividades lúdicas, ofereça itens 

alimentícios (industrializados),  gincanas 

atreladas a sorteios de prêmios corporativos, por 

exemplo, para que o público visite o estande.  

Horários sugeridos para sorteios: 

9h30min /12h15min /  18h30min / 20h45min























 Palestrante: 
Eduardo Shinyashiki 



 Público 



 INOVAÇÃO RADICAL (iCenter),  por Gil Giardelli, Norberto 
Tomasini e Antonio Celso Duarte









 La formación Tecnológica para la Sociedad del Conocimiento 
Dr. Hernán Núñez Gómez 
Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile 



 Público 



 Palestras em sala de aula









 Workshop sobre Estágios e Formação Profissional









 O Boletim é um periódico 
semestral, com trabalhos 
de pesquisa dos docentes 
e discentes,  distribuído na 
forma impressa para 
instituições de ensino e de 
pesquisa 

 Também é publicado os 
trabalhos apresentados 
nos SIMPÓSIO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA, evento 
associado do Congresso 
de Tecnologia da Fatec-SP


































