
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANOS DA FATEC IPIRANGA 

A Fatec Ipiranga completa 10 anos e, como 

uma das formas de comemoração, realizou 

uma programação especial no "IX Encontro 

de Tecnologia". Convidou, não só seus 

alunos, mas também ex-alunos, vizinhança 

e todos que se interessassem pelas 

atividades. A programação, realizada nos 

dias 3 e 4 de outubro, foi contemplada nas 

dependências da instituição, englobando o 

auditório, salas de aula e laboratórios. 

O Encontro de Tecnologia, organizado pelos  

 

FELICIDADE 

O início do “IX Encontro de Tecnologia da 

Fatec Ipiranga” teve, em sua abertura, a 

palestra da psicóloga Carolina Almeida no 

auditório da instituição.  Carolina conduziu 

a palestra a partir da pergunta: “O que é a 

felicidade para você?”. A partir disso, 

descreveu a maneira como a sociedade 

organiza seus desejos e ressaltou que a 

busca pelo  que falta é constante.  

Os filmes Happiness, do diretor Steve Cutts e 

Filtro Solar, na voz de Pedro Bial, foram 

projetados. Happiness permite uma reflexão 

de que a felicidade não está do lado de 

fora, mas sim dentro de cada um. Já Filtro 

Solar chama a atenção de que não se  

 

deve deixar a felicidade para depois. 

A psicóloga questionou sobre a falsa 

felicidade, tão presente nas redes 

sociais. Para ela, apenas quando a 

tristeza chega é que se percebe a 

felicidade. 

discentes do curso de Tecnologia em 

Eventos da própria faculdade, sob o 

acompanhamento da coordenação e 

professores, visaram proporcionar aos 

participantes experiências além da sala de 

aula. Trouxe profissionais da área para 

colaborarem com a formação dos 

estudantes, de forma a complementar 

conteúdos da matriz curricular e 

apresentar tendências de mercado por 

meio de oficinas e palestras. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO CULTURAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE SÃO PAULO 

O aluno da Fatec Ipiranga, Agnaldo Pavani, produtor 

cultural do Centro Cultural São Paulo, ministrou a oficina 

sobre produção cultural nos espaços públicos.  Ele é 

formado em comunicação social e pós-graduado em 

marketing. 

Explicou como funciona a dinâmica diária do Centro 

Cultural São Paulo; como é planejada a agenda, quais 

as atividades de um produtor cultural, qual o papel do 

curador, os diferentes tipos de arte e os distintos tipos de 

palco. Com dinamismo, a palestra conseguiu sanar as 

dúvidas mais frequentes sobre a profissão. 

 

SUSTENTABILIDADE 

Pedro Amaral Souza, profissional da área de Eventos, abordou, em sua palestra, alguns 

conceitos de sustentabilidade com destaque sobre a permacultura e a sua importância de 

maneira geral. 

O conceito de permacultura foi apresentado quanto à sua funcionalidade e atributos 

positivos. Conceito esse que pode ser definido como uma cultura permanente. Baseia-se no 

cuidado com a terra, com as pessoas e com a distribuição dos excedentes. 

 

NTE  

 
 Akemi Pastana compartilhou seus conhecimentos 

sobre o auxílio às pessoas com necessidades 

especiais. Ela cursa o quarto semestre de Eventos e 

possui treinamento de Guia Vidente e de Atendimento 

Auxiliar especificamente para atuar em eventos. 

O primeiro momento da oficina centrou-se na parte 

teórica com explicações sobre Guia Vidente, 

acessibilidade, tratamento de PCDs (pessoas com 

deficiência) e outros temas em sala de aula. Na 

segunda etapa, a instrutora e os alunos dirigiram-se à 

área externa para o treinamento prático dos 

conteúdos. 

 

AUXÍLIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE ÁUDIO BÁSICO 

TÉCNICAS VOCAIS 

Adriana Sayd enfatizou a importância de saber 

como ter um domínio melhor das cordas vocais 

com exercícios de relaxamento e aquecimento 

da garganta e de todos os músculos que 

compõem a consciência vocal. 

A palestrante, que trabalhou boa parte de sua 

vida como cantora, ensinou a importância da 

boa alimentação e, principalmente, das 

técnicas corporais para melhorar a estabilidade 

da voz. Detalhes que, se forem um hábito, 

podem levar a uma melhora notável, na forma 

de como portar-se e relacionar-se no dia a dia. 

 

NOÇÕES DE IDENTIDADE VISUAL E LOGOTIPO  

 Na oficina foram demonstradas ferramentas e 

conceitos básicos para a criação de logotipo e 

identidade visual de uma marca. Construções de 

logotipos criativos obtêm excelência por meio de 

análises criteriosas mediante às formas e cores. O 

instrutor Fabio Ruiz é formado em design gráfico e 

ilustração, trabalhou como ilustrador das marcas Red 

Nose e Bad Boy. Atua como designer e gerente do 

departamento da Okdok. 

 

MARKETING DIGITAL  

 A professora Me. Sônia Avallone, em uma linguagem de fácil entendimento, discorreu sobre 

as diversas plataformas e comentou sobre a utilização das mídias digitais para alavancar 

vendas de produtos ou serviços. 

Em duas horas de oficina apresentou temas sobre os principais elementos do Inbound 

Marketing, forma de pensar relativamente nova, baseada na ideia de compartilhamento e 

criação de um conteúdo de qualidade direcionado para um público-alvo, utilizando a tática 

de marketing online. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O instrutor Denis Jordão comandou a oficina 

e seu principal objetivo foi orientar os 

participantes a coordenarem a montagem 

sonora de um palco e apresentações ao 

vivo. 

Produtor independente desde 2010, formado 

pela Escola Omidi - Academia de Áudio e 

técnico de eventos pela Etec de Artes, 

também é aluno do segundo semestre em 

Eventos pela Fatec Ipiranga. Ele possui larga 

experiência em montagem de sonorização e 

é responsável pela elaboração de aulas 

referentes à área, além de ampla 

experiência em técnicas de áudio e som 

para apresentações musicais desde 2013. Em 

sua oficina foi possível conhecer mais sobre 

os 

 

os cabos e a rede elétrica, configuração das 

caixas de som e controladora. Além de, 

principalmente, aprender como não queimar 

os equipamentos eletrônicos. 

 

Robson Papaleo é arquiteto 

especializado em patrimônio histórico, 

artístico, arquitetônico e cultural, tem 43 

anos de conhecimento em Astrologia e é 

fundador da Escola Gaia de Astrologia 

O assunto da palestra, a princípio, 

enfrentou resistência para ser colocado 

na programação. Alguns envolvidos não 

entendiam a relevância do assunto para 

o curso de Eventos, porém, após alguns 

debates, ficou claro que a palestra seria 

de interesse de diversos alunos. 

Robson utilizou as interferências que 

podem ser causadas pelas fases da lua 

na realização de eventos. Quando a lua 

está cheia, o ideal é focar na realização 

de projetos que sejam de edição única, 

já quando a lua for crescente deve-se  

 
 

ASTROLOGIA  

 

realizar aqueles que terão periodicidade. 

Por fim, a palestra foi muito aplaudida e 

muitas curiosidades e formas de se empregar 

a astrologia, na área de eventos, foram 

abordadas, aumentando, assim, a 

percepção dos participantes sobre as formas 

de atuação em suas profissões. 

 

OFICINA DE AUDIO BÁSICO 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                   

 

 

 

 

CRIANDO EVENTOS E TRANSFORMANDO VIDAS  

Wagner Vilela, gerente do Nippon Country Club, ministrou palestra sobre como a criação de 

eventos pode transformar a vida de muitas pessoas, a partir do relato de como de sua carreira 

pôde ajudá-lo a desenvolver grandes eventos e alguns conceitos para impactar vidas. 

Graças aos eventos, o departamento de vôlei do Nippon Country Club, em que Wagner iniciou a 

sua gestão, mudou e evoluiu. Com isso, o gestor investiu no projeto “Academia do Futuro”, que 

consiste no desenvolvimento de jovens empreendedores por meio de atividades elaboradas por 

eles, utilizando os eventos como ferramenta. 

O palestrante expôs algumas atitudes estratégicas que se agregaram às suas produções: 

exigência pela perfeição, alinhamento das expectativas da empresa com a dos clientes, 

paixão pelo problema, saber gerir pessoas e não eventos e executar trabalhos menos nobres 

para a criação de sinergia com os colaboradores. 

 

A oficina teve o intuito de ensinar como preparar, 

criar e produzir um arranjo de flores. Karina Coelho, 

32 anos, profissional em decoração de eventos 

corporativos e sociais, com 15 anos de experiência 

no mercado, dividiu a sua experiência com os 

alunos e demonstrou técnicas de como lidar com 

quaisquer cenários e decorações. 

ARRANJOS FLORAIS 

Paulo Sacheta, publicitário que atuou no ramo de live marketing, trabalhou grande parte da 

sua vida cuidando do marketing da Brahma, do patrocínio e do que a marca precisa 

quando se trata de patrocínio. Hoje em dia, Paulo tem o seu próprio negócio.  

Em sua palestra, dividiu com os participantes a sua trajetória no mundo de eventos falando 

sobre seus trabalhos, macetes, acertos e erros na área. Lembrou eventos que marcaram a 

sua vida e como conquistou clientes nesse mundo. Sua palestra foi como uma conversa 

entre amigos. Chegou a contar detalhes de eventos como o show do Michael Jackson e e 

Fórmula 1, quando estava à frente de marcas usuais do consumidor, na gestão de marketing 

e patrocínio, e precisava colocar a do seu cliente em destaque para todos aqueles que 

assistiam ao show.  

Paulo finalizou a palestra agradecendo aos participantes, tirando dúvidas e deixando seu 

contato para os alunos.  

 

PATROCÍNIO E OPERAÇÃO POR TRÁS DOS GRANDES EVENTOS  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO SONORA E TRILHA SONORA EM EVENTOS 

Kelvin Cristiano Barros Alves é produtor de vídeos de conteúdo, roteiros e áudio desde 2015. É 

formado em Produção Fotográfica, com ênfase em Produção de Música Eletrônica, pela 

Universidade Anhembi Morumbi.  

Também cursa o segundo semestre de Eventos na Fatec Ipiranga. Na oficina que ministrou 

foram realizadas práticas de edição e produção de trilhas sonoras utilizando técnicas de 

gravação, sonorização e edição fonográfica. Para isso utilizou os programas Audacity, Pro 

Tools e Adobe Premier. 

PRIMEIROS SOCORROS E NOÇÕES DE ATENDIMENTO  

 A oficina foi ministrada pela profissional 

Michele Souza, que é graduada em 

Enfermagem e atua como técnica de 

enfermagem na UTI pediátrica do 

Hospital Santa Catarina.  

Foram apresentados conceitos e modos 

de lidar com situações de mal súbito, 

queimaduras, esmagamentos, 

ferimentos corto-contusos, convulsões, 

engasgos e paradas cardiorrespiratórias. 

Os presentes também receberam 

instruções de como enfrentar, de forma, 

eficaz estes acontecimentos. 

 

PRODUÇÃO DE EVENTOS: OS BASTIDORES  

Com objetivo de mostrar e destacar a importância do produtor de eventos, a oficina 

ressaltou a preocupação com a segurança em eventos. Leandro Goulart que possui 

mais de 15 anos de experiência, é diretor de produção de eventos da Join Up, uma 

agência de planejamento, produção e execução de eventos. Destacou eventos em que 

trabalhou e como o aspecto da segurança é fundamental. E por meio de uma dinâmica 

de perguntas encerrou a oficina, esclarecendo as dúvidas dos participantes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ARTE COM BALÕES  

Marlys Parra é gerente de marketing e 

educação da Pionner Balloon Brasil. Em sua 

oficina compartilhou técnicas, , para encher 

balões no compressor e a maneira correta de 

vedá-los. Marlys dispôs vários modelos, 

tamanhos e formatos de bexigas para 

demonstração e ensinou qual a maneira mais 

adequada de se trabalhar com cada um 

deles. 

Também explicou procedimentos para a 

execução de um arco de balões utilizado, 

geralmente, na entrada de estabelecimentos 

e espaços de eventos. Por fim, exemplificou 

como se deve trabalhar com cores 

metálicas, já que algumas não são usuais 

neste tipo de material. 

ARGILAS E CUIDADOS NATURAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR  

 
A profissional Tali Kailash contou um pouco da sua trajetória profissional e da maneira que 

trocou sua formação em Logística para seguir a de professora de yoga. Ela também 

compartilhou seus conhecimentos sobre alternativas naturais para cuidar da saúde e bem-

estar.  

Na oficina apresentou várias receitas de chás funcionais com diversas ervas, cada qual com 

uma função para diferentes tipos de enfermidade,  baseadas em medicinas alternativas 

milenares com eficácia comprovada, uma boa opção para as pessoas que preferem evitar 

uso de medicamentos. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “IX Encontro de Tecnologia” da Fatec 

Ipiranga contou com um público de mais 

de 200 pessoas. E de acordo com a 

pesquisa de satisfação, 86% dos 

participantes pontuaram como sendo 

ótima ou boa a organização do evento. 

 

Os destaques na programação ficaram 

por conta dos temas: felicidade, 

bastidores da área de eventos, astrologia 

e como utilizar equipamentos de áudio.  

E as atividades com recorde de inscrições 

foram: “Astrologia: bases, fundamentos,  
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usos e aplicações”, ministrada por Robson 

Papaleo e “The Wow Factor” ministrada por 

Fernanda Knabben. 

De modo geral, o evento teve uma 

avaliação positiva por parte dos 

participantes, o que aumenta a 

expectativa para a próxima edição.  

 

A organização do evento, feita pelos 

próprios alunos da instituição, serviu de 

parâmetro para entender a importância da 

prática para com a teoria e mostrar a 

relevância do trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


