
Investir na Educação é 

Investir no Futuro



A Feira de Inovação e Ciências do CEAP – FeCEAP – é um evento de

tecnologia, ciência e inovação, anual, gratuito e aberto ao público, que

consiste na exposição de projetos científicos desenvolvidos por jovens de 10

a 18 anos ao longo de todo o ano letivo. A feira tem como principais

objetivos estimular o desenvolvimento de projetos científicos e novas

tecnologias, incentivar os estudos e disseminar conhecimentos para o

público visitante.

Ao longo do ano, por meio dos projetos da FeCEAP, os professores

orientadores buscam desenvolver nos alunos habilidades e competências

socioemocionais, como o trabalho em equipe, raciocínio lógico, oratória e

a resiliência durante a produção científica. Em paralelo a isso, o evento é

aberto para que todos os visitantes tenham acesso a novos conhecimentos

e tecnologias.



Na edição de 2018, a FeCEAP foi realizada nos dias 20

e 21 de outubro e contou com mais de 10 mil visitantes,

cerca de 300 alunos expositores, 120 avaliadores

técnicos e 76 projetos desenvolvidos nas áreas de

Eletricidade, Ciências, Administração, Tecnologia,

Seguros e Mobilidade Urbana.

Sobre a 26º edição (2018)

Na edição da FeCEAP de 2018, foi promovido o

Desafio Cielo, uma ação desenvolvida em parceria

com a Cielo que consistia em um desafio no qual os

jovens tinham de desenvolver projetos tecnológicos

para responder a seguinte questão: qual é o futuro dos

meios de pagamento? Ao todo, dez projetos

participaram da ação, desenvolvendo e expondo

ideias inovadoras sobre o que está por vir. A Cielo

ofereceu diversas capacitações para os estudantes a

respeito do mercado de meios de pagamento e todo

o seu funcionamento. Além disso, após a FeCEAP, os

jovens foram expor seus projetos na própria sede da

Cielo, onde puderam mostrar suas ideias inovadoras

para os colaboradores da empresa.

Desafio Cielo



Confira os highlights da FeCEAP 2018:

Sobre a 26º edição (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=EGSZzBQc8Sg&feature=youtu.be
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Na edição deste ano, a FeCEAP tratá diversas inovações no evento! Confira:

Inovações para 2019

Área de 

descontração
Estande CEAP Loja do CEAP Aplicativo 

FeCEAP

Votação digital
Espaço do 

patrocinadorTotem interativo



Tema da FeCEAP 2019

Startups



Cotas de apoio

Cota de apoio I

R$5.000,00

Cota de apoio II

R$2.500,00

Cota de apoio III

R$1.500,00



Cotas de patrocínio Contrapartidas

Cota de apoio I

R$5.000,00

Cota de apoio II

R$2.500,00

Cota de apoio III

R$1.500,00

• Apresentação da empresa como Apoiadora na
cerimônia de abertura;

• Logotipo da empresa em todos os materiais digitais
e impressos do evento;

• Logotipo da empresa no totem digital;
• Logotipo da empresa nos brindes do evento.



Cotas de patrocínio Contrapartidas

Cota de apoio I

R$5.000,00

Cota de apoio II

R$2.500,00

Cota de apoio III

R$1.500,00

• Apresentação da empresa como Apoiadora na
cerimônia de abertura;

• Logotipo da empresa em todos os materiais digitais
e impressos do evento;

• Logotipo da empresa no totem digital.



Cotas de patrocínio Contrapartidas

Cota de apoio I

R$5.000,00

Cota de apoio II

R$2.500,00

Cota de apoio III

R$1.500,00

• Apresentação da empresa como Apoiadora na
cerimônia de abertura;

• Logotipo da empresa em todos os materiais digitais
e impressos do evento.



Principais patrocinadores de edições anteriores



Considerações finais

Para quaisquer informações, a equipe

do CEAP coloca-se à disposição por

meio do departamento de

Desenvolvimento Institucional.

Gustavo Pena

gustavo@pedreira.org

Gustavo Yoshiak

gustavo.yoshiak@pedreira.org

11 5613-0205

11 5613-0200

www.ceappedreira.org.br
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