CONCEPÇÕES E
INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS E
PROFISSIONAIS

OPORTUNIDADE DE
PARTICIPAÇÃO

Venha se atualizar em um
evento inovador no setor mineral
brasileiro.

Junte-se a nós e faça parte
dessa história!

Apresentação
A Feira Estudantil de Engenharia e Mineração (FEEM) é um evento que
tem como proposta a interação entre estudantes, profissionais de engenharia.

Objetivos
Pretende-se incentivar os estudantes a inovarem na engenharia,
através de apresentações de projetos acadêmicos técnico-científicos, dos
quais serão premiados os melhores projetos.

Público Alvo
Estudantes, profissionais da indústria, comércio e serviços, professores
e pesquisadores relacionados à engenharia e áreas correlacionadas.

Visão
Capacitação e qualificação de estudantes e profissionais para o
mercado de engenharia.

IDEALIZAÇÃO:
Solos Engineering
Idealizadora da I Feira Estudantil de Engenharia e Mineração (I FEEM),
a Solos Engineering é uma empresa especializada na prestação de serviços
de engenharia voltada para a mineração, com sede própria em Belo Horizonte.
Em sua formação tem por proprietários três empreendedores que são
acadêmicos e interessados pelas inovações tecnológicas e profissionais da
área de Engenharia, e que viram na retomada dos investimentos na área,
assim como a abertura de novas operações, uma oportunidade de
crescimento e aperfeiçoamento dos profissionais e estudantes do setor.

ORGANIZAÇÃO:
Fog Eventos Empresariais
Organizadora da I Feira Estudantil de Engenharia e Mineração (I
FEEM), a FOG Eventos é uma empresa especializada em qualificar
profissionais e estudantes da área de mineração em toda a cidade de Belo
Horizonte. Priorizamos a qualidade e excelência na prestação de serviço com
tecnologia e inovação para que o planejamento elaborado seja executado e
alcançado em curto prazo satisfatório.

I FEEM
A I FEEM contará com atividades que envolvem a apresentação de
projetos

acadêmicos

de

cunho

científico

apresentando

inovações

tecnológicas aplicáveis ao setor de Engenharia, debates e discussões entre
acadêmicos renomados, autoridades do setor e o público presente na feira,
exposição de produtos e serviços por empresas do ramo minerário, dentre
outras.
Nos três dias que compreendem a feira, é esperado um público de 10
mil pessoas e serão realizadas atividades de exposição dos estandes das
empresas relacionados à engenharia, exposição e apresentação dos trabalhos
por parte dos estudantes das instituições de ensino participantes, mesa
redonda com convidados diversos para discussões/debates a respeito de
temas relacionados a área de engenharia, realização de jogos de quiz para os
visitantes a respeito das engenharias, com a premiação de brindes para os
vencedores, desafio de nível superior para profissionais já formados na área
de mineração, denominado “Desafio de Gigantes”, tendo como proposta a
solução de um desafio técnico proposto pela comissão organizadora do evento
e que será avaliado pela banca avaliadora do evento, gerando uma premiação
estimada em R$ 5.000,00 em prêmios para os vencedores, praça de
alimentação e cerimônia de premiação dos projetos acadêmicos vencedores e
do Desafio de Gigantes, que se dará no último dia do evento, seguido de um
happy hour e do show do Wilson Sideral como encerramento!

Quais as
Atividades da
FEEM?
•

Para todos os participantes da
feira, haverá jogo de perguntas e
respostas (quiz) via aplicativo da
feira, com premiação para os
vencedores.

•

Haverá um jogo chamado
“Desafio de gigantes”, voltado para
os profissionais formados das
áreas de engenharia, também com
premiação.

•

Mesa redonda com convidados
diversos para discussões /
debates a respeito de temas
relacionados a área de mineração.

•

Exposição e apresentação dos
trabalhos por parte dos estudantes
das
instituições
de
ensino
participantes.

•

Durante os três dias de evento
será realizado o 1º CBE
(Congresso
Brasileiro
de
Engenharia)
com
o
tema:
Inovações
e
Concepções
Tecnológicas no Mercado de
Engenharia.

Local da Feira

Local de fácil acesso, a Serraria Souza Pinto conta com toda a estrutura
necessária para receber os participantes.

Serão disponibilizados: estacionamento, praça de alimentação, estandes
expositivos, entre outros serviços básicos.

AGENDA PRELIMINAR DO CBE
25 de Outubro - Quarta-feira
09:00 | Novo código florestal.
10:00 | Nova Resolução Normativa N. 687/2015.
11:00 | Energias Renováveis no Brasil - Crise e Conflitos Ambientais.
14:00 | BIM (Building Information Technology) - A inovação Tecnológica
Aplicada à Construção Civil.
15:00 | Construção Seca - Dry Wall, Steel Frame e Pré Moldados.
16:00 | Projeto da casa de rejeitos.
17:00 | Projeto de uso de rejeitos em rodovias.

26 de Outubro - Quinta-feira
09:00 | Economia Brasileira e a Crise.
10:00 | O Mercado de Rejeitos.
11:00 | Economia
14:00 | IoT - Internet of Things (A internet das Coisas)
15:00 | IoT e IoS - Smart Cities
16:00 | Indústria 4.0 - A Quarta Revolução Industrial

27 de Outubro - Sexta-feira
09:00 | Sistemas inteligentes de imagem
10:00 | Impressão 3D
11:00 | Tema Relacionado com tecnologia aplicável em várias engenharias
14:00 | Direito Minerário
15:00 | Impactos Ambientais da Mineração
16:00 | Mineração com Robôs
17:00 | NR 33 de espaço confinado - Foco em mineração

EMPRESAS JÁ CONFIRMADAS NA FEEM

POR QUE PARTICIPAR DA FEEM?

A FEEM é uma iniciativa inovadora no setor engenharia brasileiro;
propor um diálogo entre diversos personagens do cenário nacional com o meio
acadêmico e promover a integração dos estudantes de Engenharia e afins com
as empresas as quais eles atuarão e um futuro próximo.

Associar-se a um evento como esse é uma oportunidade de se envolver
com o meio acadêmico e com os futuros protagonistas do setor de engenharia
brasileiro, gerando valor para estudantes de todo o Brasil.

Estandes
• TAMANHOS:
- 6 m² e 9 m².
• PISO
- Piso em carpete na cor preta.
• PAREDE DIVISÓRIA:
- Painéis tipo “TS”, formicalizados na cor branca.
• ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE
- Composta por 2 tomadas (110 V, 227 V), com 01 lâmpada.
• MOBILIA
- Composta por 01 mesa e 02 cadeiras.
• Valor
- O valor do metro quadrado do estande será de R$ 350,00 (Trezentos e
cinquenta reais).

PATROCINADOR AMETISTA
R$5.000,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estande Básico
Logotipo em materiais gráficos (cartazes, convites, guia de visitação,
catálogo eletrônico da FEEM, caderno programa do Congresso, nos
anúncios nas revistas especializadas, e-mail marketing e folderes);
Painel junto ao pórtico de entrada;
Cenário do palco do auditório principal;
Peças de divulgação externa;
Inserção de uma página interna par de anúncio do patrocinador Ametista
no caderno programa do Congresso (o anúncio será fornecido pelo
patrocinador).
Logotipo no site do evento.
Citação pelo mestre de cerimônia na abertura oficial do Congresso.
Inserção de material promocional da empresa na pasta a ser distribuída a
todos os participantes inscritos no Congresso (material fornecido pelo
patrocinador).
Desconto de 20% no valor das inscrições do Congresso

PATROCINADOR TOPÁZIO
R$8.000,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estande Básico
Logotipo em materiais gráficos (cartazes, convites, guia de visitação,
catálogo eletrônico da FEEM, caderno programa do Congresso, nos
anúncios nas revistas especializadas, e-mail marketing e folderes);
Painel junto ao pórtico de entrada;
Cenário do palco do auditório principal;
Peças de divulgação externa;
Face interna da pasta do congressista.
Aplicação do logotipo na camiseta que a equipe de apoio usará durante o
evento.
Inserção de uma página interna ímpar de anúncio do patrocinador Topázio
no caderno programa do Congresso (o anúncio será fornecido pelo
patrocinador).
Logotipo no site do evento.
Citação pelo mestre de cerimônia na abertura oficial do Congresso.
Exibição de vídeo institucional com duração de 1 minuto na abertura do
Congresso (vídeo fornecido pelo patrocinador).
Inserção de material promocional da empresa na pasta a ser distribuída a
todos os participantes inscritos no Congresso (material fornecido pelo
patrocinador).
Desconto de 30% no valor das inscrições do Congresso.

PATROCINADOR RUBI
R$12.000,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dois Estandes Básicos – 3x3
Logotipo em materiais gráficos (cartazes, convites, guia de visitação,
catálogo eletrônico da FEEM, caderno programa do Congresso, nos
anúncios nas revistas especializadas, e-mail marketing e folderes);
Painel junto ao pórtico de entrada;
Cenário do palco do auditório principal;
Peças de divulgação externa;
Face interna da pasta do congressista.
Aplicação do logotipo no cordão do crachá que será entregue aos
Congressistas.
Aplicação do logotipo na camiseta que a equipe de apoio usará durante o
evento.
Inserção de uma página de anúncio do patrocinador Rubi em uma das
capas do caderno programa do Congresso (o anúncio será fornecido pelo
patrocinador).
Logotipo no site do evento, com link para o site da empresa.
Citação pelo mestre de cerimônia na abertura oficial do Evento.
Exibição de vídeo institucional com duração de 3 minutos na abertura do
Congresso (vídeo fornecido pelo patrocinador).
Inserção de material promocional da empresa na pasta a ser distribuída a
todos os participantes inscritos no Congresso (material fornecido pelo
patrocinador).
Desconto de 40% no valor das inscrições do Congresso.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Fog Eventos Empresariais
fog@eventosfog.com.br
+55 31 4129-0191
+55 31 99441-0017 (WhatsApp)

