
Mostra Tecnológica
4ªedição

            IPUC

O EVENTO É ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL E GRATUITO PARA VISITAÇÃO.

Pátio entre os prédios 3 e 15
Campus Coração Eucarístico

Contatos: 
mostraipuc@pucminas.br
(31) 3319-4224

Informações: www.pucminas.br/ipuc/mostra_tecnologica

Manhã | de 8h às 12h

Noite | de 18h30 às 22h

Expositores e patrocinadores:

Sua empresa na Mostra. Entre em contato e participe!

maxtrack



Informações: 
(31) 3319.4224 | (31) 3319.4115
mostraipuc@pucminas.br
www.pucminas.br/ipuc/mostra_tecnologica

Coordenador geral e Diretor do IPUC
Prof. Jánes Landre Júnior

Comissão Organizadora 
Prof. Attenister Tarcísio Rego
Prof. Flávio Maurício de Souza
Prof. Telmo de Oliveira Zenha 

Assessoria
Claudinéia Alves da Silva

• Engenharia Civil 
• Engenharia de Produção
• Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica

27 segunda-feira
 maio

• Engenharia Civil
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharia de Produção
• Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica

• Engenharia de Energia
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecânica com ênfase 

em Mecatrônica
• Núcleo de Tecnologia e Inovação da 

Pró-reitoria de Extensão | NUTEI/PROEX

• Engenharia Mecânica
• Engenharia Elétrica
• Programa de Pós-graduação 

em Engenharia Elétrica

28 terça-feira
 maio

Mostra 
Tecnológica 
do IPUC
É um momento de interação 
e articulação entre empresas, 
futuros engenheiros, 
profissionais do ramo, 
comunidade acadêmica e 
sociedade em geral.

A Mostra ocorre semestral-
mente e contempla a 
exposição e divulgação de 
produtos, tecnologias e 
serviços de empresas do 
diversos segmentos da 
engenharia e apresentação 
da produção acadêmica e 
científica do Instituto 
Politécnico da PUC Minas 
(IPUC).

Benefícios
• Estímulo à pesquisa, 

formação de parcerias e 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e inovações;

• Identificação de talentos, de 
captação de currículos e 
avaliação de trabalhos ou 
projetos;

• Compartilhamento de ideias 
e experiências, ampliação do 
networking, oportunidades 
de estágios, de programas 
de trainee e de entrada no 
mercado de trabalho;

• Incentivo à interdisciplinaridade 
e ao empreendedorismo;

• Espaço para as práticas 
investigativas e as práticas de 
extensão.

Participe também

Faça sua inscrição para a abertura e as palestras pelo 
e-mail: mostraipuc@pucminas.br   

Informe: nome completo; instituição (ou empresa); 
contatos e atividade(s) de interesse.

• Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicação (FIC – Feira 
de Integração Curricular)

• Engenharia Química
• Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica

• Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicação (FIC – Feira 
de Integração Curricular)

• Engenharia Metalúrgica
• Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Mecânica
• Grupo de Estudos em Energia – GREEN

29 quarta-feira
 maio


