
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
O Centro Universitário FEI, Instituição de Ensino com mais de 75 anos dedicados à formação de profissionais nas 
áreas de Administração, Ciência da Computação e Engenharia, convida os alunos e professores, desta Instituição 
de Ensino a participarem do FEI Portas Abertas 2018. 
 
Em sua 10ª Edição, os visitantes terão a oportunidade de conhecer projetos inovadores de Robótica, Indústria 4.0, 
Carros Elétricos, Internet das Coisas e Realidade Virtual, entre mais de 100 atividades ligadas às novas tecnologias 
e tendências do futuro, que auxiliarão os seus alunos a ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
Também serão realizadas atividades para o aprimoramento dos professores com a emissão de certificado. 
 
O objetivo do evento é mostrar aos estudantes de ensino médio, professores e visitantes, um novo cenário repleto 
de interatividade e novas tecnologias, apresentando, de forma descontraída, o universo FEI, sua cultura de 
inovação e as megatendências do futuro, sempre estimulando atitudes criativas e empreendedoras que farão a 
diferença na formação de profissionais e cidadãos para a construção de um mundo melhor, mais sustentável e 
inovador. 
 
A FEI está de Portas Abertas para recebê-los e mostrar como esse mundo hiperconectado mudará o estilo de vida 
humana nos próximos anos. 

        Quando: 19 de maio, das 9h00 às 16h00 - sábado 

        Onde: Cento Universitário FEI - campus São Bernardo do Campo 

        Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972 - São Bernardo do Campo/SP 

        Inscrições: https://interage.fei.org.br/secureserver/portasabertas/Formulario/Tipo   

Para conhecer um pouco mais sobre o evento: 

         Acesse o site: www.fei.edu.br/portasabertas 

         Assista o vídeo da edição passada: https://www.youtube.com/watchv=uqYKpdygohM&t=64s 

         Visite a página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/398550390572358/ 
 

Aproveite essa oportunidade e traga seus alunos. O Centro Universitário FEI disponibilizará transporte gratuito de 
ida e volta da sua escola para o evento. No entanto, as vagas são limitadas, por isso, caso tenha interesse efetue 
com antecedência a sua inscrição e aguarde a confirmação da adesão ao transporte. 

Para mais informações, acesse o hotsite www.fei.edu.br/portasabertas ou contate o Setor de Comunicação e 
Divulgação pelo telefone (11) 4353-2901. 

        Toda a comunidade FEI agradece antecipadamente e aguarda a sua escola no FEI Portas Abertas 2018! 
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