
 

Fatec Ipiranga sedia o 8º Encontro de Tecnologia 

 
     O evento, que aconteceu entre os dias 23,24 e 25 de outubro de 

2017, nas dependências da Fatec Ipiranga, levou para o público o 

tema Competências Empreendedoras. Cada uma delas foi 

apresentada aos alunos dos cursos de outras instituições e de 

Eventos e Gestão Comercial da Fatec Ipiranga. A tônica das 

palestras e oficinas: como podem desenvolver as suas competências 

e habilidades para serem empreendedores e potencializarem o seu 

negócio ou profissão e obter mais sucesso. 

     Nos três dias de evento, passaram pela Fatec oito palestrantes, 

que explanaram sobre diversos focos das competências 

empreendedoras, desde programas de incentivo à cultura até a 

exposição da operacionalização de empresas. 

Os estudantes participaram das palestras tirando dúvidas de como podem melhorar suas 

competências. 

     Durante o evento, aconteceram oficinas na área de 

Eventos para o público trabalhar a temática com uma abordagem 

para quem quer empreender e se manter em um mercado cada 

vez mais competitivo e segmentado.  

 

Ana Carolina Silva: a importância de ser 

empreendedora 

 

     Ana Carolina se formou como tecnóloga de publicidade e se 

identificou com a área de relações públicas; após passar por 

áreas de gestão e educação, atualmente trabalha no SEBRAE 

com empreendedorismo e educação. 

     Ingressou no SEBRAE através de um processo seletivo muito 

disputado e observa que, por ser mulher, encontrou dificuldades 

em toda a sua carreira. Ressalta que as mulheres precisam ser 

20 vezes melhores que os homens para conquistar cargos 

semelhantes, porém isso nunca a abalou. 

     Já atuou em cargos de gestão em empresas dos mais 

variados portes, mas hoje prefere ter melhor qualidade de vida e 

atua como educadora. 

    A palestrante comenta: “gostei muito da iniciativa do VIII Encontro de Tecnologia Fatec Ipiranga 

por ser uma experiência prática que possibilita o contato do aluno com os profissionais do mercado”. 

     Deixa a mensagem de que precisamos nos educar cada vez mais, aprendendo coisas novas e 

entendendo que o mundo CLT, das leis trabalhistas, está em declínio e cada vez mais estamos 

trabalhando por conta própria. E, finaliza: “A ideia é fazer do empreendedorismo um estilo de vida”. 
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Ana Carolina: “Façam do 

empreendedorismo um estilo de vida” 
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Logo do Evento representando as 10 

Competências Empreendedoras. 



 

As Oficinas do VIII Encontro de Tecnologia 
 
     Parte da programação do VIII Encontro de 

Tecnologia da Fatec Ipiranga foi composta por 

oficinas.  

     Voltadas para alunos de Etecs e Fatecs, 

foram ministradas sete oficinas com temas 

variados desde postura corporativa, etiqueta, 

a introdução a coquetéis sem álcool, até 

escultura em balão. 

     Com palestrantes jovens e inovadores, as 

oficinas passaram, de uma forma prática e 

fácil, os meios de se realizar tarefas 

relacionadas à organização de eventos 

como, por exemplo, Ambientação e 

Decoração de Festas de Casamentos e Pintura Facial. 

     Algumas oficinas foram voltadas para temas mais específicos, como Design Gráfico Aplicado 

para a Área Corporativa e Oficina de Mesas de Som.  

 
A visão do público sobre o Encontro 

 
     A pesquisa aplicada durante o evento, com uma 

amostra de 131 participantes, mostra que o público 

reconheceu, em primeiro lugar, os ótimos conteúdos 

sobre os temas das palestras com 77,10% de 

aprovação, em segundo lugar; as Oficinas, que 

obtiveram aprovação de 58,8%. 

     O questionário de metodologia quantitativa avaliou 

conteúdos apresentados pelos palestrantes, a técnica 

da forma de evento, as oficinas e o tema abordado no 

VIII Encontro de Tecnologia Fatec Ipiranga. 

     Nos eventos, o feedback dos participantes é sempre 

muito importante, porque auxilia na melhora das 

próximas edições, aprimorando o encontro anual dos cursos. As sugestões para as próximas 

edições: “melhorar a organização” e “mais dinâmica e interação entre os palestrantes e os cursos” 

foram os mais citados. O evento, no geral, conseguiu alcançar os objetivos e agradar a maioria dos 

participantes, pois alcançou a marca de 80,16% de aprovação. 
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Expediente: O Boletim Informativo do Encontro de Tecnologia é uma publicação anual da Faculdade de Tecnologia 

do Ipiranga. Diretora da Fatec Ipiranga: Prof. Me Fabiana Serralha Miranda de Pádua. Orientador/Jornalista 

Responsável: Eiko Enoki. Redação - Alunos do sexto semestre de 2017 do Curso Superior de Tecnologia em 

Eventos: Aline Martins, Julia Bertane, Jucineide Rodrigues, Marina Parra, Kimberly Corrêa, Vivian Morais, Dinorá 

Bezerra, Vanessa Ponce, Bruna Nicolau, Edson Silva, Laís Viana, Eduardo dos Santos e Andreza de Andrade. 

Diagramação e Revisão: João Paulo Ribeiro. 

Cartazes de divulgação das oficinas do VIII Encontro de 

Tecnologia Fatec Ipiranga 
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Gráfico da avaliação dos conteúdos dos temas 

propostos no VIII Encontro de Tecnologia 


