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APRESENTAÇÃO
Com o tema: Diversidade, Cidadania e Inovação, o Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica foi realizado, pela primeira vez, no Nordeste do Brasil, em maio de 
2015. A primeira edição ocorreu em Brasília, Distrito Federal, em 2009, e teve a participação de 

10 mil pessoas. Na segunda edição, em Florianópolis (SC), o tema escolhido foi “Democratização, 
Emancipação e Sustentabilidade” e mais de 16 mil credenciadas.

Nesta terceira edição, Pernambuco “falou para o mundo”, ao longo de quatro dias, através dos mais 
de 21 mil participantes num evento que contou com a apresentação de mais de três mil atividades. Foram 
apresentados 2.737 pôsteres e realizadas 180 atividades técnico-científicas, entre mesas redondas, relatos 
de experiência, oficinas e palestras, além de 106 atividades culturais, 39 atividades de economia solidária, 29 
lançamento de livros e 12 atividades gastronômicas. 

Esses números evidenciam não só o crescimento do evento, como sua importância para a agenda 
da Educação Profissional e Tecnológica. Na terra do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, foram 
construídas novas propostas para a Plataforma Mundial de Educação por um público constituído de 
personalidades da área pesquisadores, docentes e estudantes das diferentes regiões do país e do mundo. 
É possível afirmar que esse debate acadêmico promoveu o desenvolvimento do pensamento crítico e 
reflexivo tão necessário ao empoderamento das instituições públicas de Educação. Dessa maneira, o 
Fórum se consolida no cenário internacional, constituindo um espaço de debates profícuos sobre o campo 
educacional.

Em eventos dessa natureza, percebe-se o vigor da produção da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica e como ela vem consolidando o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, sem deixar 
de contemplar a Inovação e amplificando sua atuação a partir dos processos de interiorização e do 
fortalecimento das atividades desempenhadas pelos educadores e discentes. Essas dimensões ratificam 
a missão institucional de cada uma de nossas unidades em desenvolver as áreas finalísticas atreladas 
à promoção social, à cidadania e à diversidade. 

Nesse Fórum, os atores sociais tomaram para si a responsabilidade de (re)construir diretrizes 
oriundas de políticas públicas e de elaborar uma agenda articulada com as demandas da sociedade 
e da comunidade acadêmica, assegurando os princípios democráticos e expressando a amplitude 
da produção intelectual da Rede. Destacamos, ainda, a importância da Extensão Tecnológica como 
difusora de todos os trabalhos produzidos pelos integrantes da Rede Federal e das demais instituições 
parceiras, com especial participação daquelas que integraram o Comitê Organizador do evento. 

A equipe organizadora desta edição, que teve à frente o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE),com o apoio da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), disponibiliza este documento com o objetivo 
de subsidiar as próximas edições do Fórum, ratificando a importância desse evento para a Rede 
de Educação Profissional e Tecnológica do país.

Cláudia Sansil 
Coordenadora-Geral do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica  
Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)





ÍNDICE

Capítulo I

Organização do Evento 

Capítulo III

Cultura
Capítulo V

Infraestrutura

Capítulo VII

Os Números do III FMEPT

Capítulo II

Temática

Capítulo IV

Mobilização
Capítulo VI

Abertura e Encerramento

Anexos

07

19 52

79

11

27 75

80





Relatório do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 7

Capítulo I - Organização do Evento

1.1. Órgãos Constitutivos do III FMEPT

O III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, que faz parte do Fórum Mundial de 
Educação, é temático, seguindo a estrutura e concepção de funcionamento deste, e organizado por 
meio de três órgãos principais: O Conselho Internacional (CI), a Secretaria Executiva (SE),e o Comitê 
Organizador (CO):

 3 Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação
É um órgão permanente que coordena as principais atividades e programas dos diferentes fóruns regionais 
e mundiais. É composto por entidades internacionais vinculadas à educação. Sua função é estabelecer 
relações internacionais com o fim de promover uma articulação mundial de países e entidades. 

 3 Secretaria Executiva
É o órgão pró-tempore que tem responsabilidade de coordenar e executar o Fórum. Nesta terceira edição 
do FMEPT, caberá ao IFPE desempenhar essa função.

 3 Comitê Organizador 
É um órgão executivo pró-tempore que tem como principal função a organização das atividades do 
Fórum. É responsável pela estruturação do evento em nível local, regional ou mundial.

1.2. Breve histórico da construção 

A construção do Fórum foi coletiva e as principais questões eram discutidas e deliberadas nas reuniões 
do Comitê Organizador (CO). Esses encontros, a princípio, tinham a periodicidade bimensal durante o 
ano 2014, passando a ser mensais no ano de 2015. As reuniões do CO foram importantes na definição 
do escopo do evento a ser realizado, na articulação entre as diferentes organizações participantes e na 
mobilização das instituições de ensino para participação na construção do evento. 

A seguir, são apresentadas as ideias discutidas em cada reunião do CO, ocorridas em Recife e em 
Brasília. Como se pode ser identificado, as discussões se tornaram mais intensas a cada reunião, bem 
como o envolvimento de instituições representantes dos poderes público, privado e da sociedade civil. 

1a. DATA 08.04.2014 I 34 PARTICIPANTES

LOCAL
FUNDAJ - Fundação Joaquim Nabuco, Casa Forte, Recife, PE.

SÍNTESE
Apresentação do surgimento e estruturação do Fórum Mundial de Educação.
Discussão da importância do Fórum para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica. 
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SÍNTESE
Definição do tema do evento: Diversidade, Cidadania e Inovação. 
Apresentação dos espaços do Centro de Convenções de Pernambuco.
Definição dos Eixos Temáticos: 1. (Bio)Diversidade, Educação 
Profissional e Tecnológica: desafios para o desenvolvimento 
humano. 2. Cidadania e Trabalho: a Educação Profissional e 
Tecnológica e a Transformação Social no Século XXI. 3. Inovação: 
Inclusão e Integração na Educação Profissional e Tecnológica. 
Definição de critérios para a submissão das atividades 
autogestionadas. 
Discussão de estratégias de divulgação do Fórum.

SÍNTESE
Apresentação da proposta preliminar do projeto arquitetônico.
Apresentação do calendário de lançamento do III FMEPT em 
eventos e nas instituições do CO.
Aprovação do calendário de lançamento do edital das atividades 
autogestionadas.
Definição das Conferências dos Eixos Temáticos: 1. O debate 
da Educação Profissional e Tecnológica sobre as questões 
intergeracionais, de gênero, etnoculturais e ambientais. 2. 
Direitos humanos e cidadania: desafios da EPT. 3. A importância 
da integração do ensino, pesquisa e extensão para promoção da 
inovação. 
Aprovação dos debates: 1. (Bio)Diversidade: a diversidade 
humana e sua relação com o meio ambiente. 2. Pluridade 
cultural: diálogo sobre gênero, etnia e gerações. 3. O debate 
sobre inclusão social na EPT. 4. As condições cidadãs e a 
territorialização da EPT no mundo do trabalho. 5. Desafios para 
formação de docentes na EPT, incluindo a mediação tecnológica. 

2a. DATA 28 e 29.05.2014  I  48  PARTICIPANTES

3a. DATA 13 e 14.08.2014  I  120  PARTICIPANTES

LOCAL
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Dois Irmãos, Recife, PE.

LOCAL
Colégio Maria Tereza, Boa Viagem, Recife, PE.

Explicação da metodologia de trabalho de construção do FMEPT por meio de comissões.
Definição de estratégias para uma maior mobilização de entidades. 
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SÍNTESE
Aprovação de temas dos Observatórios Mundiais.
Ajustes do projeto arquitetônico. 
Discussão dos trabalhos das comissões. 
Definição da sistemática de indicação de palestrantes/conferencistas e debatedores.

5a. DATA 27 e 28.11.2014  I  103 Participantes

LOCAL
Colégio Maria Tereza, Boa Viagem, Recife, PE.

SÍNTESE
Discussão dos trabalhos das comissões. 
Apresentação dos trabalhos das subcomissões das atividades autogestionadas (Feira de Economia Solidária, 
Atividades técnico-científicas, Feira do livro, Mostra de Inovação Tecnológica, Feira gastronômica, Pôsteres, Cultura).
Discussão e aprovação do Plano de Apoio do evento.

4a. DATA 29 E 30.09.2014  I  144 PARTICIPANTES

LOCAL
Colégio Maria Tereza, Boa Viagem, Recife, PE.

6. Tecnologias assistivas na EPT.
Definição de critérios para a submissão das atividades autogestionadas. 
Discussão de estratégias de divulgação do Fórum.
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SÍNTESE
Apresentação do plano de voluntariado.
Discussão do alojamento gratuito. 
Reabertura do processo de abertura da indicação de palestrantes/conferencistas e debatedores. 
Escolha do homenageado e do ato simbólico do evento.
Discussão dos trabalhos das comissões. 

SÍNTESE
Validação das atividades autogestionadas.

SÍNTESE
Alocação dos membros do Comitê Organizador nas equipes de trabalho nos dias do Fórum. 

7a. DATA 25 e 26.03.2015  I  63 PARTICIPANTES

8a. DATA 22 e 23.04.2015  I  94 PARTICIPANTES

6a. DATA 26 E 27.02.2015  I  103 PARTICIPANTES

LOCAL
Colégio Maria Tereza, Boa Viagem, Recife, PE.

LOCAL
Anexo I, SETEC, Brasília, DF.

LOCAL
Colégio Maria Tereza, Boa Viagem, Recife, PE.
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Capítulo II - As questões temáticas

As questões temáticas do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica foram pensadas 
com a intenção de fortalecer a educação profissional e tecnológica como política pública, buscando a 
continuidade das discussões dos temas vivenciados nos fóruns anteriores, a partir da metodologia do 
fórum, que propicia a ampla participação social e diálogo permanente desde a construção do evento.

Desde a primeira reunião do Comitê Organizador, realizada em 08/04/2014, em que foram definidas que 
seriam formadas as comissões de temática, infraestrutura, cultura e mobilização, a ampla participação 
das instituições foi realizada através de suas representações. Ainda na reunião, os participantes foram 
informados sobre a metodologia, local e período do Fórum e que o tema da terceira edição seria formado 
por três palavras-chave que a plenária já começou a sugerir. 

O tema foi definido na segunda reunião. A metodologia utilizada foi a divisão da plenária em seis grupos, 
em que cada um deles sugeriu um ou mais temas. Ao final do tempo estabelecido, um integrante 
do grupo apresentava sua proposta e fazia a defesa das sugestões. A partir disso, foi realizada uma 
contagem para identificar as palavras que mais apareciam e, após as discussões, a plenária aprovou o 
tema: Diversidade, Cidadania e Inovação. 

Na segunda reunião ainda foram definidos os eixos temáticos: (Bio)Diversidade, Educação Profissional 
e Tecnológica: desafios para o desenvolvimento humano; Cidadania e Trabalho: a Educação Profissional 
e Tecnológica e a Transformação Social no Século XXI; e Inovação: Inclusão e Integração na Educação 
Profissional e Tecnológica. 

A metodologia utilizada na terceira reunião da comissão temática foi divisão em três grupos de acordo 
com os eixos temáticos. Cada grupo ficou responsável por determinar a conferência e os debates do 
eixo correspondente. No entanto, os grupos de Diversidade e Cidadania se uniram ao longo do processo, 
por compreenderem que Diversidade e Cidadania são temas que se completam. Nesta reunião, ainda 
foi deliberado que seriam encaminhados os documentos norteadores para as contribuições online, 
possibilitando o diálogo permanente entre os diversos atores.

Na reunião ainda foram aprovadas as seguintes conferências e debates: “O debate na Educação 
Profissional e Tecnológica sobre as questões intergeracionais, de gênero, etnoculturais e ambientais”; 
“Direitos humanos e cidadania: desafios da Educação Profissional Tecnológica” e “A importância da 
integração do ensino, pesquisa e extensão para promoção da inovação”. Os debates aprovados foram 
“(Bio),Diversidade: a diversidade humana e sua relação com o meio ambiente”; “Pluraridade Cultural: 
diálogo sobre gênero, etnia e gerações”; “O debate sobre a inclusão social na Educação Profissional 
Tecnológica”; “As condições cidadãs e a territorialização da Educação Profissional Tecnológica no 
mundo do trabalho”; “Desafios para formação de docentes na EPT, incluindo a mediação tecnológica” e 
“Tecnologias assistivas na Educação Profissional Tecnológica. 

Na quarta reunião do Comitê Organizador, a comissão temática foi dividida em sete grupos de trabalhos 
para construção dos documentos norteadores das Atividades Autogestionadas. A partir das experiências 
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dos Fóruns anteriores, cada grupo foi responsável pela construção de um documento, sendo os mesmos 
aprovados em plenária e encaminhados para publicação após a revisão linguística. 

Na quinta reunião, foi definido um modelo de ficha para as indicações dos conferencistas, debatedores, 
palestrantes e mediadores, que foi encaminhada para a Secretária Executiva e, posteriormente, enviada 
aos participantes do Comitê Organizador para as sugestões e contribuições. No período de 06/01 a 
15/01/2015, foi disponibilizada a ficha através do link https://docs.google.com/a/caruaru.ifpe.edu.br/
forms/d/1TtThHlIVgzdfkv5F6RiiTN5InuTQ3H2GCacl5OVi2_M/viewform?c=0&w=1, para as indicações 
do Comitê Organizador. 

Os temas para as palestras e Observatórios Mundiais do eixo Inovação e um do eixo de Diversidade e 
Cidadania foram definidos nesta reunião, em que foi deliberado em plenária que apenas um dos temas 
seria escolhido para a programação oficial de acordo com a disponibilidade dos conferencistas.

Para o eixo de Inovação, foram aprovados os seguintes Observatórios: a. Crescimento Global e sua influência 
no mundo do trabalho; b. Educação Profissional e Tecnológica: Inovação para construção de novos cenários 
socioeconômicos; c. Desenvolvimento e Tecnologias Inovadoras: Desafios e soluções para Educação Profissional e 
Tecnológica; d. O sistema de Ensino na Coreia do Sul: Desenvolvimento Tecnológico x Bem estar social; e. Inovação 
na Agroindústria para desenvolvimento sustentável; f. Pesquisa aplicada em benefício das pessoas. 

Nos eixos de Diversidade e Cidadania, foram aprovados os seguintes Observatórios: a. Gestão 
democrática, participação social e desenvolvimento humano na Educação Profissional e Tecnológica; b. 
Diversidade e Cidadania: Diálogos com a Educação Profissional e Tecnológica. 

Ao final da quinta reunião, foi aprovada a palestra para o eixo de Diversidade: Novos olhares da Educação 
Profissional e Tecnológica: incursões sobre a diversidade e a cidadania. Em relação ao eixo de Cidadania, 
foi aprovada a seguinte palestra: Como garantir as condições de permanência e conclusão na Educação 
Profissional e Tecnológica? Já no eixo de Inovação, foi validada a palestra: Estratégias para promover a 
cultura do empreendedorismo inovador dos educadores.

Na plenária da sexta reunião, as indicações de nomes para conferencistas, debatedores, palestrantes 
e mediadores foram apresentadas. Foi solicitado um novo período para serem encaminhadas novas 
indicações, pois se observou que existia um baixo quantitativo de indicações de nomes internacionais. 
Nesta reunião, ficou definido que a data máxima de envio das novas sugestões pelo Cômite Organizador 
seria até o dia 10/03/2015, pois as validações seriam realizadas na plenária da sétima reunião.

Nesta reunião, foram sugeridos três nomes para serem os homenageados do III FMEPT e o escolhido 
foi o médico Josué de Castro.Também foi definido em plenária o ato público simbólico: “Inovação como 
Apoio à Ementa Constitucional 85”. 

As validações das atividades autogestionas aconteceram na sétima reunião nos dias 25 e 26 de março 
de 2015 em Brasília. Algumas atividades foram validadas com indicação de ajustes. Foi deliberado que a 
secretária executiva entraria em contato com as instituições solicitando a adequação das atividades e seria 
dado um prazo para que as mesmas realizassem as adequações necessárias. Nesta reunião, também foram 
aprovados os nomes para a composição da programação oficial com indicação que a Secretária Executiva 
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realizaria a composição das conferências, debates, palestras e observatório de acordo com as sugestões 
do Comitê Organizador.

Na plenária da oitava reunião, foi informado que a programação oficial ainda não estava concluída. Os 
convites já haviam sido encaminhados, porém alguns palestrantes sinalizaram que não tinham agenda 
para o período de realização do III FMEPT. Assim, foi solicitado e aprovado em plenária que a Secretária 
executiva e a Secretária de Educação Profissional e Tecnológica realizassem mais algumas indicações 
para que fosse fechada a programação oficial. Nesta mesma reunião, foi explicada a dinâmica da relatoria 
das atividades autogestionas e na programação oficial do III FMEPT.

2.1 Ementário

A construção do Ementário que norteou as bases teóricas e reflexões das conferências, palestras, debate 
e observatórios foi realizada nas reuniões do CO, em que os grupos foram divididos de acordo com o 
eixo e afinidade de cada integrante da comissão.Os grupos de cidadania e diversidade resolveram se 
juntar e realizar os trabalhos em conjunto. O texto base de cada eixo foi construído e socializado através 
de e-mail para as contribuições, na tentativa de melhorá-lo e contextualizá-lo com a linguagem dos 
Fóruns de Educação. Assim, essa construção foi coletiva, em que foi disponibilizado um espaço aberto 
para sugestões e discussões. Na quarta reunião, foram realizadas a votação e a aprovação na plenária 
do ementário e demais regulamentos, que estão disponíveis no site através do link: http://www.fmept.
org/pt/?page_id=1169

2.2. Conferências, Debates, Palestras e Observatórios

Nomes de referência nas áreas de educação, inovação tecnológica, empreendedorismo, políticas públicas 
e movimentos sociais participaram do III Fórum Mundial de Educação Profissional. As indicações 
dos nomes para a composição das mesas foram realizadas pelos membros do Comitê Organizador e 
Secretária Executiva. 

Na quinta reunião, a Comissão Temática definiu um modelo de ficha para as indicações dos nomes para 
conferencistas, debatedores, palestrantes e mediadores do III FMEPT. Essa ficha foi encaminhada para 
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a Secretária Executiva e, posteriormente, enviada para todos os participantes do CO para as sugestões 
e contribuições. No período de 06/01 à 15/01/2015 foi disponibilizada a ficha através do link https://
docs.google.com/a/caruaru.ifpe.edu.br/forms/d/1TtThHlIVgzdfkv5F6RiiTN5InuTQ3H2GCacl5OVi2_M/
viewform?c=0&w=1, para as indicações do Comitê Organizador dos nomes. Na plenária da 6ª reunião os 
nomes foram apresentados e foi solicitado um novo período para serem encaminhadas novas indicações, 
pois observou-se que existia um baixo quantitativo de indicações de nomes internacionais. Nesta reunião 
ficou defino que a data máxima de enviou de novas sugestões seria até o dia 10/03/2015, pois as 
validações seriam realizadas na plenária da 7º reunião do Comitê Organizador. Após a validação das 
indicações na 7ª reunião a Secretaria Executiva e a Comissão Temática iniciaram os convites de acordo 
com as afinidades dos Conferencistas, palestrantes, debatedores e mediadores com os temas indicados. 

Para as quatro conferências, seis debates, três palestras e dois Observatórios, foram enviados convites no 
período de 02/04 à 26/05/2015. Ressaltamos que alguns convites não foram aceitos pois os convidados 
sinalizaram que não tinham afinidade com os temas indicados no Fórum. Convidados que informaram 
que não tinham disponibilidade de agenda para o período indicado. Desta forma a Secretária Executiva 
realizou alguns convites, além da lista de indicados, por não haver número suficiente para as mesas em 
função da recusa ou do não retorno.

2.3 Atividades Autogestionadas 

As atividades autogestionadas tiveram a finalidade de permitir/facilitar a apresentação e a fundamentação 
das propostas de instituições que fizeram adesão ao Comitê Organizador do IIIFMEPT, proporcionando 
a reflexão conjunta, a troca de experiências, a articulação, as coalizões, as redes, os movimentos e as 
organizações sociais.

As atividades autogestionadas são aquelas em que a própria instituição proponente se responsabiliza 
pela sua operacionalização. Para composição do III FMEPT, essas atividades foram agrupadas em 05 
(cinco),categorias, sendo elas: Técnico-Científica (Tipo 1), Mostra de Inovação Tecnológica (Tipo 2), 
Feira Gastronômica (Tipo 3), Feira de Economia Solidária (Tipo 4), e Atividades Culturais (Tipo 5). 
Sendo de responsabilidade das entidades proponentes, além da operacionlização, os equipamentos, o 
transporte, a certificação e as estruturas que se fizeram necessárias para a realização da atividade, com 
todos os custos que a atividade demandasse.

Para apresentação das atividades autogestionadas, foi 
disponibilizada uma estrutura mínima pela Secretária 
Executiva, conforme regulamento específico de cada 
atividade. Também foram disponibilizados intérprete de 
LIBRAS e áudio descrição para as atividades que solicitaram 
previamente no ato da inscrição. No total, foram validadas 
384 atividades autogestionadas, ministradas pelas 150 
instituições integrantes do Comitê Organizador do evento.
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 3 Atividades Técnico-Científicas (Tipo 1)
As Atividades Autogestionadas Temáticas do Tipo 1 (Técnico-
Científica),foram validadas na sétima reunião e compreenderam: 
debates, painéis temáticos, oficinas, seminários, mesas redondas, 
relatos de experiências, palestras, entre outros. A Secretaria 
Executiva disponibilizou para a realização das atividades uma 
estrutura composta por computador, projetor multimídia e Internet. 
Foram realizadas inscrições de 163 atividades pelas Instituições 
vinculadas ao Comitê Organizador e validadas 162. Das atividades 
validadas, 152 foram apresentadas durante o III FMEPT.

 3 Mostra de Inovação Tecnológica (Tipo 2)
A Mostra de Inovação Tecnológica teve como objetivo compartilhar as experiências das Instituições 
que participaram do Comitê Organizador do III FMEPT, sendo sua composição constituída por 70% 
de estudantes e 30% de profissionais. Nesta edição, 32 instituições inscreveram 88 atividades na 
Mostra de Inovação Tecnológica, que foram submetidas à validação na sétima reunião do 
Comitê Organizador, utilizando os critérios estabelecidos em regulamento próprio. 
Das atividades inscritas, 53 projetos foram validados. No III FMEPT, além 
dos stands, foi disponibilizado um auditório de inovação, que 
propiciou um ambiente para discussões acerca da temática, onde 
aconteceram 5 (cinco), Palestras, 2 (dois), Workshops e 1 (um), 
Giro de Ideias (com 16 prints). 

 3 Atividades de Gastronomia (Tipo 3)
A Feira Gastronômica teve como objetivo valorizar e promover a 
cultura gastronômica, integrando o público participante do III FMEPT 
e proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer 
e degustar os sabores da gastronomia nacional e internacional. 
A Feira Gastronômica foi organizada em três modalidades: I- 
Oficinas Gastronômicas; II- Mostra Gastronômica; III- Concurso 
Culinário. Nas três categorias, tivemos um total de 61 atividades 
validadas, sendo 40 Oficinas, 07 Mostra e 14 duplas para o 
Concurso Culinário. As Oficinas Gastronômicas 
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tiveram o objetivo de oferecer ao público uma demonstração 
da gastronomia de diferentes culturas. As Mesas Redondas 
objetivaram apresentar ao público discussões acerca de 
temáticas acadêmicas e profissionais da gastronomia. No 
Concurso Culinário, houve a participação e a interação dos 
estudantes de diferentes instituições de ensino, permitindo que 
os concorrentes mostrassem o que estão aprendendo em seus 
cursos. Três duplas foram premiadas com 1º, 2º e 3º lugares. 

 3 Feira de Economia solidária (Tipo 4) 
A Feira de Economia Solidária teve como objetivo integrar o público 
participante do evento e proporcionar a todos(as), a oportunidade 
de conhecer e divulgar as peculiaridades da economia solidária de 
suas regiões, foi composta por 40 (quarenta), estandes representados 
por 31 (trinta e uma), instituições públicas estaduais, federais e do terceiro 
setor, de todas as regiões do país. Para os estudantes que participaram, 
o evento também foi um momento ímpar para a divulgação de resultado de 
pesquisas feitas em sala de aula, a partir da aquisição do conhecimento formal, 
proporcionando a efetivação da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 
promovendo o papel social da escola, que é a promoção do desenvolvimento do cidadão. 

 3 Mostra de Pôsteres 
A Mostra de Pôsteres teve como objetivo a apresentação de trabalhos científicos, relatos de experiência, 
relatos de projetos ou estudos em andamento, sem nenhum caráter competitivo. Os pôsteres foram 
categorizados em 18 áreas temáticas, compreendendo Ambiente e Saúde, Sustentabilidade, Segurança, 
Recursos Naturais, Produção Industrial, Produção Cultural e Design, Produção Alimentícia, Políticas 
Públicas, Infraestrutura, Informação e Comunicação, Hospitalidade e Lazer, Gestão e Negócios, 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Educação a Distância, Controle e Processos Industriais, 
Apoio Escolar, Projetos Sociais e Outros. Ao longo de pouco mais de três meses de inscrição, foram 
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submetidos 6.417 pôsteres. Desses, foram validados 2.572 trabalhos nas diversas áreas temáticas. 
Durante o III FMEPT, foram apresentados 2.237 pôsteres, quando os autores e co-autores puderam 
socializar suas pesquisas. 

 3 Feira de Livros 
No III FMEPT, foi realizada a 1ª Feira de Livros que, tomando como base a tríade temática do evento: 
“Diversidade, Cidadania e Inovação”, teve como objetivos contribuir na difusão do conhecimento 
científico, através da exposição do produto do trabalho dos expositores, registrados em diversos 
suportes e promover esse importante veículo de disseminação de informação que é o mercado editorial, 
assim como lançamentos de livros. Foram contabilizados 06 (seis), estandes na Feira de Livros. Desses, 
03 (três), para exposição de editoras e 03 (três), para lançamento de 52 livros de diversas instituições.

2.4 Receptivo

A recepção dos convidados foi realizada pelos docentes do IFPE ligados ao Centro de Línguas Estrangeiras 
(CELE), e da Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER). Essa equipe foi treinada em reunião 
específica e contou com dois coordenadores que atuaram ativamente durante e após a realização do 
Evento.

Havia pessoas no aeroporto para receber todos os palestrantes e conferencistas, os nacionais eram 
recepcionados pelo docentes que os conduzia até ao veículo, os quais os levariam para hotel ou, 
dependendo da situação, diretamente para o local do evento. Quanto aos palestrantes internacionais, 
foram recebidos por docentes que falavam a língua de origem do palestrante, os quais acompanhavam 
até o hotel ou ao local do evento e ficavam a disposição deles.

Além da equipe que acompanhou os palestrantes, da sua chegada até o seu retorno, havia uma docente 
que ficou hospedada no hotel durante todo o período do evento, à disposição dos palestrantes. Foi 
oferecido a todos os palestrantes, no dia 28/05/2015, um passeio ao Sítio Histórico de Olinda, onde 
visitaram o Alto da Sé, Quatro Cantos, Mercado da Ribeira, com parada para compras. Seguindo para o 
Recife Antigo, tiveram visita guiada no Passo do Frevo, conheceram o Marco Zero e a gastronomia da 
rua do Bom Jesus.
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Capítulo III - Cultura

O III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica contou com a participação de inúmeros 
grupos artísticos e iniciativas culturais das instituições pertencentes ao comitê organizador, como também 
de entidades parceiras credenciadas ao longo do processo de construção do evento.  A expressividade 
das manifestações artísticas, como bem visto nas duas edições anteriores, teve destaque no III FMEPT 
em Recife com presença massiva de público ao longo dos quatro dias de programação. 

As atividades autogestionadas de cultura possibilitaram um verdadeiro intercâmbio artístico para o 
público presente, destacando a importância do desenvolvimento cultural atrelado ao ensino, a pesquisa 
e a extensão no contexto da educação profissional e tecnológica. Esse grande amálgama cultural teve 
a participação de 105 atividades autogestionadas nos segmentos de audiovisual, teatro, dança, cultura 
inclusiva, música, artes visuais, artesanato e literatura, sediadas em nove espaços culturais e corredores 
com grande circulação de pessoas. 

Comissão de Cultura

A construção de uma programação criativa, plural e integrada aos objetivos do III FMEPT ocorreu de 
maneira democrática, incluindo a cooperação de representantes do Comitê Organizador. A comissão, 
formada por mais de trinta representantes, atuou nos procedimentos pertinentes a realização das 
atividades autogestionadas de cultura e apoio na produção executiva do evento. 

Cada instituição pertencente ao comitê organizador teve a oportunidade de inserir até quatro propostas 
para avaliação nos segmentos de música, literatura, audiovisual, artes visuais, teatro, dança, oficina e 
cultura inclusiva. A seleção das atividades levou em consideração a viabilidade técnica de execução pelo 
proponente e sua adequação ao regulamento das atividades culturais (tipo 5).

A comissão de cultura, constituída durante as oito reuniões do comitê organizador, encontrou-se 
presencialmente durante sete vezes na cidade de Recife/PE e uma em Brasília/DF. Estes encontros 
contribuíram para a construção do programa das atividades culturais e a organização de uma equipe de 
trabalho responsável pela execução as atividades culturais no âmbito do III FMEPT.

Atribuições da Comissão
 - Articular a participação da respectiva instituição ou entidade representada no III FMEPT;
 - Ampliar a divulgação interna do IIIFMEPT em suas respectivas instituições;
 - Acompanhar a inscrição das inscrições internas, servido como canal de informações para 

solucionar dúvidas;
 - Apoiar a secretaria executiva nos processos relacionados a produção e montagem das atividades 

autogestionadas de cultura durante os dias de evento;
 - Contribuir por meio de conhecimentos teóricos e práticos para a realização das atividades 

autogestionadas de cultura ao longo do evento. 
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Resumo das reuniões
1ª Reunião

O comitê gestor com a presença de dois representantes da comissão de cultura destacou a importância 
dessa comissão na construção de um evento que valorize as artes e a diversidade cultural.

2ª Reunião
A comissão de cultura apresentou ideias e propostas de 
espaços para a apresentação, bem como de propostas 
artísticas voltadas para a abertura e encerramento. Como 
sugestão de abertura foi levantado o grupo Cavalo Marinho 
e a banda Nação Zumbi. Para o encerramento, foi sugerido 
show com Maestro Forró e Maestro Spock.

3ª Reunião
No terceiro encontro foram exibidas as propostas para 
abertura, encerramento e pontuada a importância da 
Secretaria de Cultura de Pernambuco como parceiro 
institucional. A Comissão de Cultura teve como pauta: 
levantar possíveis atividades autogestionadas e construir 
o edital dessas atividades. Nesta edição participaram 19 
representantes.

4ª Reunião
Na quarta reunião, com a presença de 21 representantes, 
foram apresentadas as seguintes propostas: as 
atividades autogestionadas de cultura serão de expressão 
artística; desmembramento dos editais de cultura e temática; 
levantamento das orientações sobre cultura inclusiva no edital 
da Comissão de Cultura; contratação de artistas, visando maior 
divulgação do evento e maior captação de apoio e patrocínios; 
definição de equipes para captar recursos e parcerias para contratação 
desses artistas; solicitação de apoio das Secretarias de Cultura, Educação, 
Turismo, entre outras. A Comissão de Cultura propôs também que as atividades 
autogestionadas de cultura não passem por uma avaliação de mérito, mas sejam 
consideradas de acordo com a adequação com o espaço disponível.

5ª Reunião
Na quinta reunião, com doze representantes, a Comissão de Cultura deliberou a aprovação 
do formato da abertura do III FMEPT com o show do cantor Silvério Pessoa e participação de 
pequenas apresentações artísticas sairiam dos espaços de cultura em direção ao palco.
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6ª Reunião
Neste encontro a comissão definiu a criação um GT (Grupo de Trabalho),de Cultura para fazer uma triagem 
das atividades que serão validadas no dia da reunião do CO (Comitê Organizador),. Os participantes foram 
divididos por linguagem e convidados para participar da reunião por meio de ofício ou memorando. A 
profª Ana Sá apresentou três vídeos das atrações musicais para os demais representantes do comitê 
gestor. Foram exibidos vídeos de Maestro Forró e a Orquestra Bomba do Hemetério, o Show de Silvério 
Pessoa e apresentação do Grupo Encanto e Poesia. Logo, ficou decidido que a atração só será decidida 
após a captação de recursos.

7ª Reunião
O sétimo encontro da comissão de cultura aconteceu na cidade de Brasília e contou com a presença 
de vinte representantes, que contribuíram junto ao grupo de trabalho para validar as atividades 
autogestionadas de cultura e dar seus devidos encaminhamentos.

8ª Reunião
O último encontro dos representantes da comissão 
de cultura possibilitou a finalização das orientações 
de montagem, logística e realização das atividades 
autogestionadas. Ainda que 75% das atividades foram 
aprovadas com ressalvas, os presentes na comissão 
ficaram sob a responsabilidade de buscar informações e 
contribui para o melhor desenvolvimento das propostas 
de cultura.

Grupo de Trabalho de cultura para a seleção e 
curadoria das atividades autogestionadas

A escolha das atividades autogestionadas de cultura teve 
a participação de técnicos, gestores públicos, artistas 
e professores das instituições integradas ao comitê 
gestor, com notória competência técnica e vivência 
prática na área artística e cultural. Os representantes 
foram divididos por grupos de trabalho de acordo 
com sua respectiva área de interesse e atuação, onde 
contribuíram por meio de funções delegadas. 

A escolha foi realizada meio de duas etapas. A 
primeira etapa aconteceu na cidade de Recife entre 
os dias 17 e 19 de março de 2015 com a presença 
de representantes do IFPE, IFPB, Colégio Militar 
do Recife e Secretaria de Cultura do Estado de 
Pernambuco, cujo objetivo foi analisar as atividades 
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autogestionadas recebidas por intermédio das instituições interessadas, como também solicitar 
informações necessárias sobre as propostas apresentada aos respectivos proponentes, conforme as 
orientações do regulamento de atividades autogestionadas de cultura. 

A segunda etapa, realizada na cidade de Brasília nos dias 26 e 27 de março de 2015, com a participação 
de representantes de mais de 10 estados, validou 168 
atividades de cultura, sendo 46 destas com ressalvas. 
Dessa forma, em conjunto, foi encaminhada uma 
programação prévia das atividades de cultura de acordo 
com os espaços de cultura definidos pela secretaria 
executiva do III FMEPT.

Espaços de Cultura

As atividades autogestionadas de cultura foram 
distribuídas levando em consideração o seu tipo, sua 
montagem e disponibilidade de infraestrutura do Centro 
de Convenções de Pernambuco. A aproximação de 
segmentos artísticos com similaridades de montagem 
como, por exemplo, dança e teatro, contribuiu para a 
execução das apresentações sem atropelos.

As atividades de cultura foram alocadas nos seguintes 
espaços: Auditório Brum, Auditório de Cultura, Palco, 
Teatro Guararapes, Sala Olinda, Sala Garanhuns, 
Exposição de Artes Visuais e duas Oficinas de Artesanato. 
Neste sentido, as atividades envolvendo teatro, dança e 
audiovisual foram distribuídas no Auditório Brum pela 
semelhança com a ambientação cênica, como também 
pela possibilidade de exibição de vídeos através de tela 
de projeção fixada no próprio espaço.

A Sala Olinda recebeu apresentações musicais de 
pequena exigência em infraestrutura, além de atividades 
didáticas como oficinas e workshops nos segmentos 
de dança e literatura. A Sala Garanhuns recebeu 
exclusivamente oficinas de uma a três horas de duração 
por contar com infraestrutura de suporte para execução 
de apresentações multimídia para até cinquenta pessoas.

O Palco sediou apresentações musicais, de cultura 
inclusiva, de dança e os shows musicais de abertura e 
encerramento da programação oficial do III FMEPT. Neste 
espaço prevaleceu atividades autogestionadas de cultura 
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com um grande número de componentes, como apresentações musicais de big bands, corais e orquestras. 
A Exposição de Artes Visuais ocorreu em espaço adaptado no pavilhão do Centro de Convenções, reunindo 
trabalhos artísticos em desenho, gravura, colagem, pintura e escultura. Além das obras, o espaço contou 
com a presença de artistas, representantes das propostas, além de pequenas instalações interativas.

O Auditório de Cultura contou com a participação de diversas atividades autogestionadas, seja na música, 
teatro, dança ou cultura inclusiva. Neste espaço se fez presente grande parte do público transeunte no 
Pavilhão do Centro de Convenções ao longo dos três dias de realização. As Oficinas de Artesanato 
ocorreram em dois auditórios montados no pavilhão do Centro de Convenções, recebendo atividades 
artífices, de gastronomia e de economia solidária.

O Teatro Guararapes sediou apresentações culturais na cerimônia de abertura do III FMEPT, com 
programação paralela, destacando referências relacionadas a cultura pernambucana. Além disso, o espaço 
pôde contar com a participação de atividades autogestionadas antes das principais palestras e debates.  

Linguagens e categorias

AUDIOVISUAL
As atividades do segmento audiovisual foram exibidas ao público por meio da Mostra Audiovisual, em 
programação realizada no Auditório Brum, com a presença de representantes dos vídeos apresentados. 
As exibições foram realizadas das 8h às 20h ao longo do dia 27 de maio de 2015, em pequenos blocos de 
três ou quatro vídeos, dando oportunidade para o debate entre os representantes dos vídeos (estudantes, 
professores, produtores, diretores e colaboradores),e público presente, logo após a exibição de cada 
grupo de vídeos. 

Na ocasião foram apresentadas obras audiovisuais nos formatos de curta, média e longa metragem, 
produzidas por alunos, professores e colaboradores no contexto das instituições pertencentes a Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica e das entidades do comitê organizador do III FMEPT. 
A Mostra Audiovisual teve a participação de quatorze propostas e atraiu um público aproximado de 
oitocentas pessoas para assistir aos mais de 380 minutos exibidos.

TEATRO
As atividades no segmento de teatro reuniram grande parte da produção cênica realizada ao longo do 
último ano nos Institutos Federais e Escolas Técnicas Estaduais do país. Neste segmento participaram 
dezenove propostas culturais de treze estados brasileiros através de espetáculos teatrais de média e 
curta duração; performances; esquetes; clowns e oficinas. 

DANÇA
As atividades autogestionadas de dança tiveram a participação de seis Estados, com a predominância de 
apresentações oriundas das regiões Norte e Nordeste. As propostas criativas levaram ao III FMEPT as 
danças regionais brasileiras como o marabaixo do Amapá, o bumba-meu-boi do Maranhão, o maculelê 
do Piauí e a dança do frevo pernambucano.   
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CULTURA INCLUSIVA
O segmento de Cultura Inclusiva alocou atividades autogestionadas de lazer, esporte e qualidade de vida de 
maneira interdisciplinar por meio de oficinas, intervenções e apresentações integrada a programação cultural 
do III FMEPT. O conceito de cultura inclusiva apresentado no regulamento das atividades autogestionadas 
de cultura foi amplo, permitindo a inserção de outras atividades relacionadas que possibilitaram a inclusão 
de vários aspectos. Neste sentido, a comissão validou as atividades autogestionadas e distribuiu conforme 
sua natureza de envolvimento com o público. Muito além disso, pôde-se ver a participação de pessoas 
com deficiência nos processos de montagem e apresentação das atividades culturais. A exemplo, o grupo 
“Teatro de Cegos do Amazonas” do IFMA, em sua apresentação na cidade de Recife, teve como parte da 
sua equipe pessoas com deficiência visual nos mais diferentes níveis.

MÚSICA
Com maior participação em número de propostas inscritas e público presente, o segmento de música 
movimentou o III FMEPT referenciando a musicalidade brasileira encontrada nas cinco regiões 
administrativas do país. A diversidade de bandas, estilos e apresentações foi característica marcante nas 
atividades culturais de música. Estiveram no III FMEPT 34 propostas musicais entre orquestras, big bands, 
solos, conjuntos musicais, bandas marciais, corais e oficinas advindas de dezoito Estados brasileiros.

ARTES VISUAIS
O segmento das Artes Visuais contou com a participação de propostas de diferentes formatos. Além das 
tradicionais oficinas de formação, o segmento contou com a participação de nove propostas de ocupação 
criativa que possibilitaram a construção da exposição de artes visuais. As propostas, decorrentes de 
atividades de ensino ou extensão utilizaram suportes como a pintura em tela, a gravura, o grafite, além 
de ferramentas resultantes das artes digitais.

ARTESANATO
As atividades autogestionadas de artesanato aconteceram no espaço Oficina de Artesanato por meio de 
mostras e oficinas, envolvendo um público aproximado de quinhentas pessoas. Foram realizadas dez 
oficinas e sete mostras envolvendo atividades artífices, de economia solidária e gastronômicas. 

LITERATURA
Oficinas e performances literárias prevaleceram durante as atividades autogestionadas de literatura. O 
segmento teve participação de professores, alunos e colaboradores de sete Estados da federação. Foram 
desenvolvidas atividades de prosa, poesia, contos, literatura de cordel, contação de histórias e criação 
literária para o público presente. 
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Representação das Atividades por Unidade Federativa 
 

Participação por Unidade Federativa

Unidade Federativa Atividades de Cultura

Pernambuco 18

Minas Gerais 15

Bahia 9

Rio de Janeiro 7

Distrito Federal 5

Amazonas 4

Ceará 4

Maranhão 4

Paraíba 4

Rio Grande do Norte 4

Rondônia 4

São Paulo 4

Santa Catarina 4

Alagoas 3

Amapá 3

Goiás 3

Piauí 3

Rio Grande do Sul 2

Espirito Santo 2

Acre 1

Mato Grosso do Sul 1

Roraima 1

Total: 105
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Atividades Autogestionadas de Cultura por Segmento:

Atividades Autogestionadas de Cultura por Segmento

Tipo Quantidade

Audiovisual 15

Teatro 19

Dança 9

Cultura Inclusiva 5

Música 34

Artes Visuais 13

Literatura 10

Total: 105

Pontos para melhoria

O modelo de preenchimento disponibilizado pelo regulamento para a inscrição das atividades 
autogestionadas de cultura não correspondeu à complexidade encontrada nas atividades propostas, 
sendo necessário a solicitação de informações detalhadas em mais de um momento.
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Capítulo IV - Mobilização 

Embora as tarefas da Comissão de Mobilização sejam bastante abrangentes e diversificadas, boa parte 
das ações estão situadas no âmbito da comunicação. Por esse motivo, optou-se pela indicação de um 
profissional da área para coordenar os trabalhos do grupo. O jornalista do IFPE, Gil Aciolly, assumiu 
a coordenação da Comissão e teve como sua vice a também jornalista do Instituto, Débora Duque, 
integrante da Secretaria Executiva do FMPET 2015.

Ambos tiveram a função de elaborar as pautas das reuniões e direcionar o trabalho da comissão, que 
começou com apenas 11 membros em sua primeira reunião e terminou com cerca de 80 participantes. 
Pelo próprio perfil das atividades da mobilização, a maioria dos integrantes estava vinculado à área 
de comunicação. No entanto, é importante ressaltar que os assessores de relações internacionais dos 
Institutos Federais tiveram uma forte presença – numérica e qualitativa – no grupo. 

Para efeitos de relatório, é possível destacar que também seria interessante uma presença maior de 
profissionais ligados à área de eventos e de representantes de entidades setoriais – a exemplo de 
organizações estudantis, sindicatos, ONGs – que tenham capilaridade e alcance para ampliar o trabalho 
de mobilização do evento.

As pautas das reuniões seguiram, basicamente, o mesmo roteiro, começando com a apresentação dos 
novos componentes e das ações já executadas pelo grupo. Em seguida, partia-se para as discussões 
das novas ações e a divisão de novas atividades. Todas as deliberações eram listadas para serem 
apresentadas pelos coordenadores da Comissão na plenária geral.

Entre as atividades a serem executadas pela Comissão de Mobilização, é possível listar:
 - Mobilização de entidades, instituições e empresas para integrar o Comitê Organizador do evento;
 - Elaboração da identidade visual;
 - Concepção e revisão de peças gráficas do evento;
 - Criação e alimentação dos canais de comunicação do Fórum;
 - Produção de conteúdo para divulgação;
 - Construção de mailing nacional e internacional para divulgação do evento;
 - Envio de notícias para instituições, empresas e entidades envolvidas com o Fórum, além de 

veículos de imprensa;
 - Desenvolvimento de Kit Eletrônico de divulgação para ser distribuído entre todas as instituições 

integrantes do Comitê Organizador;
 - Planejamento, concepção e organização de eventos de mobilização e divulgação do FMEPT, a 

exemplo dos lançamentos regionais, nacionais e internacionais do evento;
 - Coordenação da tradução de materiais;
 - Elaboração do Plano de Apoio (em parceria com a Comissão de Infraestrutura),e captação de 

parceiros;
 - Coordenação da Redação Oficial e de toda a cobertura do evento (fotografia, filmagem).
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*OBSERVAÇÕES:

Uma das dificuldades enfrentadas na Comissão de Mobilização é de que, ao contrário do perfil de 
trabalho de outras comissões, a maioria das atividades deliberadas deveriam ser desenvolvidas fora 
dos ambientes das reuniões do C.O., uma vez que envolviam trabalhos de divulgação, mobilização, 
etc. No entanto, como já havia ficado registrado no sumário da segunda edição do evento, muitos dos 
trabalhados discutidos nos encontros terminaram sem ter uma continuidade, ficando a cargo, em sua 
maioria, dos representantes da instituição organizadora do evento, no caso, o IFPE.

Essa dinâmica atrapalhou, por exemplo, o trabalho de tradução de documentos e materiais. Durante 
as reuniões, era comum muitos integrantes se disponibilizarem para o executar a tarefa, mas quando 
demandados, de fato, não conseguiam cumprir o acordado em tempo hábil. Embora saibam todos que o 
volume de trabalho dentro de suas instituições muitas vezes não é pequeno, ressaltamos a necessidade 
de haver uma conscientização de todos os membros que escolhem fazer parte do Comitê Organizador.

As reuniões se constituem em apenas uma das etapas do trabalho, mas existem muitas atividades a 
serem executadas externamente e que são de fundamental importância para o êxito do Fórum. Isso 
implica dedicação e empenho extras não só daqueles que integram a Secretaria Executiva do evento ou 
estão vinculados à instituição realizadora, mas de todos que compõem o Comitê Organizador.

Dessa forma, aconselhamos que, na primeira reunião, esses termos sejam esclarecidos a todos da 
Comissão, seguido de uma divisão clara e objetiva de tarefas para a primeira etapa, com indicação de 
prazos e responsáveis por sua execução.

EIXOS DE ATUAÇÃO 

1. MOBILIZAÇÃO DE NOVAS ENTIDADES
Uma das grandes responsabilidades da Comissão de Mobilização é, como próprio nome já indica, 
mobilizar novos agentes para integrar o FMEPT que, mais do que um evento, se trata de um movimento 
em favor da Educação Profissional e Tecnológica. Nesse sentido, é interessante que já nas primeiras 
reuniões a Comissão elabore uma listagem de instituições, ONGs, sindicatos, movimentos sociais e 
outros atores que possam aderir ao Fórum.

Como há integrantes de todo o Brasil, se a Comissão de fato se envolver nessa tarefa, é possível elaborar 
uma lista extensa de possíveis novos integrantes do Comitê Organizador, que poderão contribuir não 
apenas numérica mas qualitativamente em termos de sugestões, deliberações e participações. Quanto 
mais instituições participando, maior o número de multiplicadores e, portanto, maior a capacidade de 
mobilização.

Na segunda reunião da Comissão, realizada em meados de agosto, ficou estabelecido que todos os 
integrantes iriam preencher o formulário online com sugestões de possíveis novos integrantes. A ideia 
é que esses dados fossem sistematizados e de que, posteriormente, fossem elencados os responsáveis 
por arregimentar essas novas instituições. No entanto, poucos contribuíram com o preenchimento do 
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formulário e o esforço para atrair novas participações terminou ficando concentrado na própria Secretaria 
Executiva ou se materializando em ações dispersas e individuais.

Ainda assim, foi possível agregar mais 150 Instituições de todo o Brasil ao Comitê, mas acreditamos 
que, até mesmo pela forte presença dos assessores de relações internacionais, o evento tem potencial 
para atrair representatividade mais ampla, especialmente, no âmbito internacional.

2. IDENTIDADE VISUAL
Uma das primeiras missões da Comissão de Mobilização é a definição dos novos elementos que vão 
compor a marca do evento. O ideal é que essa discussão seja feita imediatamente após a definição do 
tema que norteará a edição corrente. No caso do terceiro Fórum, que teve como temática central a tríade 
“Diversidade, Cidadania e Inovação”, optou-se por um mosaico colorido de triângulos irregulares que fazem 
uma dupla alusão à ideia de diversidade – e, por sua vez, de cidadania, já que são conceitos interligados – e 
à cultura do estado sede do evento, também marcada por sua riqueza, colorido e diversidade.

Essas ideias foram apresentadas através de elementos subjetivos de forma a não regionalizar tanto ou 
totalmente a marca a ponto de se afastar dos temas pertinentes à discussão da plataforma mundial 
de educação. Foi proposta como solução um mosaico de triângulos em cores fortes, com primeira 
referência visual às formas da sombrinha de frevo e às cores das demais manifestações culturais, porém 
com abstração suficiente para representar a pluralidade de indivíduos e temas de forma geral.

A marca utilizada nas demais edições do Fórum foi mantida, ou seja, o símbolo formado pelo globo terrestre 
e as linhas com desenhos relacionados à educação. A tipografia utilizada na marca, helvética condensada, 
foi mantida e aplicada nas demais informações textuais em todas as peças gráficas do evento. Em alguns 
casos, foram alternadas palavras em negrito ou regular para fornecer mais ritmo à composição.

Ao longo do processo de divulgação e montagem do evento, algumas cores dos triângulos foram 
escolhidas para sobressair sobre as outras, gerando novas composições, como foi o caso das postagens 
de mídias sociais e da sinalização do evento, de forma que a identidade não ficasse sempre com mera 
aplicação dos triângulos ao fundo, ficando monótona ou repetitiva. 

Também houve casos em que aos triângulos foram sobrepostos ícones de traço simples e utilizados 
apenas na cor branca, como foi o caso das categorias de atividades, utilizadas nos regulamentos, mailing 
aos pesquisadores, e também dos ícones para tv, rádio e transmissão ao vivo.

2.1 PEÇAS GRÁFICAS
Com a definição da identidade visual, a próxima etapa é a elaboração dos materiais gráficos de divulgação 
do evento, que devem começar a ser distribuídos com antecedência. É preciso pensar tanto nos formatos 
eletrônicos como para impressão. Nesse último caso, é imperioso que a Secretaria Executiva já conte 
com uma Ata de Registro de Preço para esse tipo de serviço de forma a viabilizar a impressão e a 
distribuição entre todas as instituições do Comitê Organizador.

Devido a entraves burocráticos com a licitação de peças gráficas, não foi possível distribuir peças em 
grande quantidade. A alternativa possível foi a disponibilização das artes em formato digital para que as 
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instituições providenciassem a impressão, mas, em termos de alcance, esse método não é aconselhável 
porque nem todos conseguem viabilizar a impressão.

As primeiras peças a serem providenciadas, nesse caso, devem ser: Cartaz A3, Banner 80 x 120, faixa 
3x1, painéis que podem funcionar como fundo de palco (dimensão média 4x2),e panfletos (formato A5 
ou A6).

No formato eletrônico, é preciso pensar de imediato em banners para site, testeira e avatar para as 
mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram), imagem para subsidiar assinatura de e-mail, entre outros.

Abaixo, disponibilizamos listagem de 
todas as peças produzidas na fase pré e 
durante o evento:

Cartaz A3 – Divulgação – 5.300 

Panfletos A5 – 6.500

Panfletos A6 – 4.000

Banners 80 x 120 cm – 10

Faixas 3 x 1m – 5

Painel 5 x 2m – 2

Folders Divulgação 21 x 21 cm – 2.500 

3. SINALIZAÇÃO 
A partir da identidade visual e das peças 
produzidas na fase pré-evento é que 
foram concebidos os itens de sinalização 
do Fórum Mundial. Todos os elementos 
foram pensados numa perspectiva 
estética e de usabilidade e comunicação. 
Dessa forma, durante o evento, o Centro 
de Convenções foi sinalizado com os 
seguintes itens: 
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1.    Pórtico de entrada – Uma lona testeira nas 
dimensões 6,0 x 1,0 m e 2 bases 1,0 x 3,0 m fixadas 
em grid.
Quantitativo: 2 
2.   Mapa de Localização - Aplicação de lona colorida 
em grid no formato 3,0 x 2,0 m, visualização frente 
e  verso, fixado em suporte no chão ou atirantado. 
Quantitativo: 3
3.   Credenciamento - Adesivo de sinalização aplicado 
em TS no formato 16,0 x 2,0 m/8,0 x 2,20 m.
Quantitativo: 2
4.  Totens para indicação de fluxo com impressão 

colorida nas dimensões 1,0 x 2,50 m frente/verso.
Quantitativo: 12
5.  Totens informativos com programação por sala, teatros e auditórios e balcões de informação - 
Totem com bolso no formato 1,0 x 2,0 m, visualização só frente.
Quantitativo: 18
6.  Totens internos decorativos para programação científica e cultural – Totens tradicionais, 
formato 1,0 x 2,0 m, visualização só frente.
Quantitativo: 17

7.   Painéis de auditório (Auditório Brum, Teatro 
Ribeira e Teatro Beberibe) - Painel lona com testeira 
fixada em metalon no formato 5,0 x 1,20 m.
Quantitativo: 3
8.   Painel para o homenageado Josué de Castro – 
Testeira policromática em metalon no formato 5,0 x 
3,0 m. 
Quantitativo: 1 
9. Painéis de programação – Impressão 
policromática em adesivo para aplicação em TS no 
formato 5,0 x 3,0 m.
Quantitativo: 2 
10.  Testeira de palco – Impressão policromática em 
lona com ilhós para fixação na testeira do palco, no 
formato 16,0 x 1,20 m.
Quantitativo: 1
11. Painel de fundo de palco – Impressão 
policromática em lona ilhós para fixação no fundo do 
palco, no formato 11,45 x 3,95 m.
Quantitativo: 1
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12. Pórtico de Entrada (Pavilhão) – 
Lona policromática para aplicação em 
testeira 6,0 x 1,0 m com base em 1,00 x 
3,00 em grid
Quantitativo: 1
13.  Banners Aéreos – Banners em lona 
policromática com visualização frente 
e verso no formato 2,0 x 3,0 m, para 
sinalização do posto médico e saída de 
emergência.
Quantitativo: 7
14.  Banners Aéreos – Banners em lona 
policromática com visualização frente 
e verso no formato 4,0 x 2,0 m, para 
sinalização das áreas do evento.
Quantitativo: 6
15.  Adesivos para fechamento estético 
dos auditórios – Adesivo policromático 
em 3 faces, nas dimensões 10,0 x 2,20 
m (verso),e 7,0 x 2,20 m (laterais).
Quantitativo: 2
16.  Bandeirolas – Flâmulas em tecido 
nas dimensões 0,8 x 3,0 m com 
visualização frente e verso em policromia 
para fixação nos mastros de uma das 
entradas do Centro de Convenções (Av. 
Agamenon Magalhães).
Quantitativo: 8 

17.  Painel Display para fotos – Painel em MDF com metalon no formato 3,0 x 2,0 m, visualização 
frente e verso, com corte de rosto vazado para foto 
Quantitativo: 2

4. PLANO DE APOIO
A Comissão de Mobilização também tem como atribuição a elaboração do Plano de Apoio para captação 
de parceiros para o evento que tenham potencial para contribuir com recursos financeiros e materiais. É 
importante que um profissional com expertise em marketing tome a frente desse processo de concepção 
do plano. Por estar diretamente vinculado à estrutura do evento, o material foi elaborado em parceria 
com os representantes da Comissão de Infraestrutura. 

O Plano de Apoio do FMEPT 2015 foi dividido em três cotas:
 - Cota Diamante (R$ 50 mil),– uma adesão;
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 - Cota Ouro (R$ 30 mil),– duas adesões;
 - Cota Prata (R$ 10 mil),– uma adesão.

Também foi disponibilizada uma segunda forma de 
apoio, destinada apenas às instituições integrantes 
do Comitê Organizador que desejassem dispor 
de um espaço para divulgação de suas ações 
institucionais. Essa categoria foi chamada de “Apoio 
tipo 2” e foi disponibilizada ao preço de R$ 5 mil.

A terceira forma foi destinada exclusivamente aos 
estandes da Feira do Livro no valor de R$ 5 mil.

Para mais detalhes, conferir a íntegra do Plano de 
Apoio do FMEPT 2015.

5. LANÇAMENTOS 
Desde a segunda edição do evento, uma das 
estratégias utilizadas pela Comissão de Mobilização 
para ampliar a divulgação do FMEPT tem sido 
a realização de lançamentos regionais. Como 
funciona? O representante de determinada 
instituição que integra a Comissão é responsável 
pela articulação de um encontro de caráter local 
envolvendo pessoas vinculadas não apenas à 
instituição, mas a toda a comunidade da região, 
especialmente, figuras representativas de entidades, 
governos e sociedade civil.

O objetivo desse “lançamento” é apresentar os 
detalhes sobre o evento. O ideal, portanto, é que isso aconteça quando a programação já estiver definida, 
tendo em vista que é ela o principal fato agregador de qualquer evento. É sua composição que atrai 
participantes.

A Comissão pode disponibilizar uma apresentação padrão do evento, em Power Point ou Prezi, além do vídeo 
institucional do FMEPT, que também deve ser produzido com a máxima antecedência. Embora esse formato 
tenha sido acordado em reunião, poucos foram os estados que realizaram seus lançamentos regionais.

Um ato para marcar o lançamento nacional do FMEPT, com ampla divulgação na imprensa de todo o 
país, também deve ser programado. Esse ato pode demarcar o anúncio da programação oficial. No 
FMEPT 2015, isso não foi possível porque a programação foi fechada faltando menos de um mês para 
o evento. Como alternativa, o lançamento foi realizado durante a reunião do Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF, no auditório 
do Ministério da Educação, em Brasília, com a presença do ministro e outras autoridades. O ato, nesse 
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caso, simbolizou a abertura das inscrições para o evento no dia 
09 de dezembro de 2014.

6. COMUNICAÇÃO

SITE
O site ofi cial do evento (www.fmept.org),entrou no ar em 
setembro de 2014 após a colaboração de um dos integrantes 
da Comissão de Mobilização, que se dispôs a realizar o trabalho 
voluntariamente. O portal foi construído na plataforma wordpress 
com a arquitetura da informação baseada no site criado para a 
Conferência Rio + 20, que mesclava informações sobre o evento 
em si com dados e curiosidades sobre a cidade-sede.

Em termos de layout, optou-se por um visual que privilegiasse 
as imagens. Por isso, o template escolhido conta com uma 
estrutura de slideshow nas dimensões 1150 x 400 pixels, em 
que eram inseridas as notícias em destaques. Dada a gama e 
a diversidade de informações, também optamos por aplicar 
widgets no frontend, que são as imagens em tamanho menor 
(318 x 201 pixels), subsidiadas por pequenos textos e um 
“chapéu” como título. Nessa área, procuramos inserir não 
apenas notícias, mas também conteúdos frios considerados 
relevantes para o público do evento.

No frontend, também disponibilizamos um box com as notícias 
mais recentes. A integração direta com as mídias sociais 
também foi um dos pontos priorizados no portal, com links na 
área direita para o twitter, facebook e instagram do evento. Um 
box com visualização direta do vídeo institucional do Fórum, 
hospedado no Youtube, também constou na home.

Ao longo dos noves meses, foram postadas 141 notícias no site, que recebeu 846.581 acessos. A 
alimentação fi cou por conta da assessoria de comunicação do IFPE no período pré-evento e pela redação 
ofi cial durante o evento.

02/06/2015 - Participantes do FMEPT receberão certifi cados por e-mail
30/05/2015 - FMEPT 2018 será em Montevidéu
30/05/2015 - No encerramento, moção de apoio à Emenda 85 e homenagem a Josué de Castro
30/05/2015 - Carta do III FMEPT reafi rma educação profi ssional e tecnológica como fator de
desenvolvimento social e humano
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29/05/2015 - Brasil e Uruguai debatem políticas de acesso, permanência e êxito dos estudantes
29/05/2015 - Utilização das TICs nas práticas acadêmicas é tema de palestra
29/05/2015 - Debate destaca importância da inclusão social na EPT
29/05/2015 - Dupla catarinense conquista primeiro lugar de Concurso Gastronômico
29/05/2015 - “Não vejo Educação em Direitos Humanos que não seja educação popular”, afirma Gadotti
29/05/2015 - Artes circenses como proposta de cultura inclusiva
29/05/2015 - Com Sílvio Meira, palestra aborda importância da educação empreendedora
29/05/2015 - Conferência discute Gênero, meio ambiente e questões etnoculturais
29/05/2015 - Gestor em Educação Profissional de PE lança livro no Fórum
29/05/2015 - Oficina explora desafios e oportunidades para micro e pequenas empresas
29/05/2015 - Papel da educação é destaque em debate de gênero, etnia e gerações
29/05/2015 - Instituição canadense enfoca importância de relação com o mercado
29/05/2015 - Oficina discute novas tendências alimentares
29/05/2015 - Projeto apresenta tecnologia para controle de pragas
29/05/2015 - Espetáculo instiga o respeito à pessoa com deficiência
29/05/2015 - Frei Betto defende vínculo entre educação e movimentos sociais
29/05/2015 - Debate discute a sociobiodiversidade do Brasil
29/05/2015 - Inclusão e tecnologia social redefinem olhar sobre a Educação Profissional
28/05/2015 - Sílvio Meira e Moacir Gadotti no último dia de programação do FMEPT 2015
28/05/2015 - Educação Escolar Indígena é foco de palestra
28/05/2015 - Ritmos variados integram grade musical do FMEPT
28/05/2015 - Palestra aborda inovação no setor automobilístico
28/05/2015 - Debate mostra êxito do Pronatec na expansão de cursos de EPT no país
28/05/2015 - Fórum é palco da diversidade cultural
28/05/2015 - Oficinas atraem público interessado em tecnologia
28/05/2015 - Maculelê enriquece programação cultural do Fórum
28/05/2015 - Projetos de extensão incentivam cooperativismo e economia solidária
28/05/2015 - Estudantes do IFAM criam fazenda tridimensional
28/05/2015 - IFTO marca presença no III FMEPT
28/05/2015 - Bicicleta vira fonte de energia elétrica
28/05/2015 - Reciclagem veicular no Brasil é foco de palestra
28/05/2015 - Oficina ensina a reutilizar garrafas PET
28/05/2015 - Mostra de projetos traz novidades em várias áreas do conhecimento
28/05/2015 - Mostra de Artes Visuais traz variedade de linguagens
28/05/2015 - Cooperação Brasil-Finlândia certifica docentes do “Professores para o Futuro”
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28/05/2015 - Oficina explica a maneira correta de higienizar os alimentos
28/05/2015 - Giro de ideias apresenta soluções tecnológicas desenvolvidas nos IFs
28/05/2015 - Carro Baja é atração de estande do IFPE
28/05/2015 - Crescimento global e mercado de trabalho na agenda do Fórum 
28/05/2015 - FMEPT recebe debate mediado em LIBRAS
28/05/2015 - “Educação Profissional rompe hierarquia de saberes”, afirma Eliezer Pacheco
28/05/2015 - Frei Betto participa de debate nesta quinta (28/05)
27/05/2015 - Leitura e aprendizado em tempos de internet
27/05/2015 - Articulação em torno da elevação da escolaridade é debatida
27/05/2015 - Olimpíadas científicas como termômetro do ensino
27/05/2015 - Desafios e perspectivas para o Plano Nacional de Educação estimulam debate
27/05/2015 - Fórum sedia lançamento do Programa Brasil mais TI
27/05/2015 - De olho nos desafios tecnológicos e educacionais do futuro
27/05/2015 - Empreendedorismo digital em pauta
27/05/2015 - Diversidade da gastronomia nacional tem espaço no Fórum
27/05/2015 - Robôs são destaques na Mostra de Inovação Tecnológica
27/05/2015 - Obras e publicações são lançadas na Feira de livros
27/05/2015 - Conferência discute Educação Profissional e desenvolvimento socioeconômico
27/05/2015 - Feira incentiva práticas de Economia Solidária
27/05/2015 - Conferência de abertura foca inovação na educação
27/05/2015 - Debate promove troca de experiências sobre desafios para tecnólogos
27/05/2015 - Instituições estrangeiras apresentam parcerias com os institutos
27/05/2015 - Representantes do IFPR participam do III FMEPT
27/05/2015 -  Frevo e forró marcam o ritmo em show de abertura
27/05/2015 - Peça Teatral traz ao público riquezas e belezas de Pernambuco
27/05/2015 - Ministro destaca as políticas brasileiras para Educação Profissional
27/05/2015 - Fórum Mundial conta com apoio de mais de quinhentos voluntários
27/05/2015 - Comitivas de todo Brasil chegam ao Fórum
26/05/2015 - Professores capacitados na Finlândia serão certificados no FMEPT
26/05/2015 - Empresários e investidores vêm conhecer projetos de IFs
26/05/2015 - Fórum Mundial supera expectativas
26/05/2015 - Projeto sobre conexões globais é tema de oficina
26/05/2015 - IFPB apresenta cinco patentes na Mostra de Inovação
26/05/2015 - IFAC apresentará pesquisas nas áreas de agrárias e docência no FMEPT
26/05/2015 - Discentes apresentam projeto de manipulador mecânico
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25/05/2015 - Participantes devem realizar credenciamento ao chegarem no FMEPT
25/05/2015 - IFSul participa do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
25/05/2015 - Inovação: IFPB apresenta cinco patentes no III Fórum Mundial de EPT
24/05/2015 - Caravana do IF Goiano embarca para Recife
24/05/2015 - IFSULDEMINAS marca presença no FMEPT 2015
24/05/2015 - Projeto do IFES movimenta Feira de Economia Solidária com troca de objetos
24/05/2015 - IFPI levará mais de 150 participantes ao III FMEPT
24/05/2015 - IF Sertão-PE destaca cultura e culinária sertaneja no III FMEPT
22/05/2015 - Teltec Solutions e Cisco apresentam novos serviços no III FMEPT
22/05/2015 - Oficina de games é destaque do IFCE no FMEPT 2015
22/05/2015 - Incubadora tecnológica do IFNMG na Feira de Economia Solidária
22/05/2015 - IFRO apresenta trabalhos científicos e culturais no III FMEPT
22/05/2015 - IFTO participa do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
22/05/2015 - IFMA marca presença no FMPET 2015
22/05/2015 - Camerata de Violões do IFG se apresentará no FMEPT
21/05/2015 - Doces da culinária gaúcha serão atrações na Feira de Gastronomia do Fórum
21/05/2015 - IFAM trará diversas atividades ao FMEPT
21/05/2015 - Estudos do IFG sobre piscicultura e robótica são destaques
20/05/2015 - Inovação Tecnológica será discutida em mostra
19/05/2015 - Um pouco de cor para contar a história dos institutos federais
19/05/2015 - Acessibilidade é destaque no FMEPT 2015
19/05/2015 - FMEPT 2015 convoca novo treinamento de voluntários
18/05-2015 - Novidades na programação do FMEPT 2015
11/05/2015 - Divulgado resultado final do edital de alojamento estudantil do III FMEPT
08/05/2015 - Ministro da Educação participará da abertura do FMEPT
08/05/2015 - Anunciada programação completa do FMEPT 2015
06/05/2015 - Programação completa do FMEPT 2015 será anunciada nesta sexta (08/05)
02/05/2015 - FMEPT contará com o apoio de 500 voluntários de todo o Brasil
29/05/2015 - Orientações para Mostra de Pôsteres
24/04/2015 - Secretário de Educação Profissional e Tecnológica participa da última reunião do Comitê 
Organizador
17/04/2015 - FMEPT disponibiliza 550 vagas para alojamento estudantil
15/04/2015 - Veja a lista das candidaturas habilitadas para o Concurso de Gastronomia
14/04/2015  -  Secretaria Executiva do FMEPT divulga retificação do resultado de atividades autogestionadas
10/04/2015 - Divulgada a programação da Mostra de Pôsteres e das atividades autogestionadas
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10/04/2015 - Confira o cronograma de lançamentos da Feira do Livro
10/04/2015 - Lista dos candidatos do Concurso de Gastronomia será publicada a partir do dia 15/04
01/04/2015 - Lançada chamada para seleção de voluntários do FMEPT
27/03/2015 - Divulgação dos trabalhos selecionados foi prorrogada para o dia 10/04
25/03/2015 - Abertas inscrições para o Concurso de Gastronomia do FMEPT
23/03/2015 - FMEPT recebe inscrições para lançamentos de livros
20/03/2015 - Lista de trabalhos selecionados será divulgada no dia 30/03
06/03/2015 - IFAM promove lançamento do Fórum no Amazonas
03/03/2015 - Próxima reunião do Comitê Organizador será em Brasília
03/03/2015 - Josué de Castro é o homenageado do FMEPT 2015
26/02/2015 - Inscrições de trabalhos no FMEPT terminam nesta segunda (16)
24/02/2015 - IFPB promove lançamento regional do FMEPT 2015
23/02/2015 - IFCE promove lançamento do FMEPT 2015
09/02/2015 - IF Farroupilha lança III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
03/02/2015 - Secretaria da Educação da Bahia realiza mobilização para III FMEPT
30/01/2015 - Comitê Organizador se reúne nos dias 26 e 27 de fevereiro
29/01/2015 - Bahia promove lançamento do Fórum
30/12/2015 - Comissão Temática divulga ementário do FMEPT 2015
23/12/2015 - IFNMG promove lançamento regional do III FMEPT
22/12/2015 - IFBA realiza lançamento regional do Fórum
10/12/2015 - Ministro da Educação participa do lançamento do FMEPT 2015
03/12/2014 - Lançamento nacional do FMEPT 2015 será em Brasília
02/12/2015 - Definidas primeiras palestras do III FMEPT
27/11/2015 - Estão abertas as inscrições para o FMEPT 2015
03/11/2014 - Fórum Mundial é lançado em evento na China
31/10/2014 - Comitê Organizador se reúne nos dias 27 e 28 de novembro
03/10/2014 - Inscrições para o FMEPT 2015 começam em novembro
23/09/2014 - Próxima reunião do Comitê acontece na próxima segunda (29)
18/08/2014 - Anunciados temas de conferências e debates do III FMEPT
19/05/2014 - Comitê Organizador define tema da terceira edição do FMEPT
08/04/2014 - Começam os trabalhos do III FMEPT
02/06/2012 - Em Santa Catarina, IFPE é escolhido como organizador do III FMEPT
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MÍDIAS SOCIAIS

 3 Facebook
O Facebook foi uma das mídias sociais trabalhadas para a terceira edição do Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica (FMEPT). Mostrou-se bastante eficaz na comunicação com o público do evento 
e acumulou, no decorrer do evento, 11.546 “curtidores” que acompanhavam a fan page. Essa rede 
social mostrou-se bastante eficiente no contato com o público e foi utilizada para informar orientações 
sobre inscrições, programação, hospedagem, serviços, cultura local, lugar de realização do evento, 
esclarecimento de dúvidas, resposta a reclamações e sugestões dos participantes. Como resultado, 
eram constantes as curtidas, os compartilhamentos e os comentários nas postagens realizadas na 
página, além do envio de mensagens privadas para a página – caracterizando o constante esforço para 
manutenção do Facebook como um canal de diálogo com os participantes do FMEPT. 

Os dados apresentados no presente relatório foram retirados das informações disponibilizadas pelo 
Facebook referentes à página trabalhada (www.facebook.com/fmept), fornecidos gratuitamente naquela 
rede.

A fan page foi criada com o intuito de promover ações de divulgação e mobilização referentes ao 
mencionado evento, estimulando a interação dos participantes e enfatizando o diálogo com aqueles 
que buscavam aquele canal de comunicação. A moderação da página era feita diariamente, com 
acompanhamento das postagens e das interações dos usuários.

CONTEÚDO
A inserção de conteúdo na página obedeceu, basicamente, os seguintes eixos de interesse:

a) Etapas do evento;
b) Datas comemorativas;
c) Mobilização de comunidade externa;
d) Divulgação de períodos e/ou etapas específicos de cronogramas referentes ao evento;
e) Temas ligados ao tema central, mas não inseridos na programação do mesmo.

A fim de atender à demanda de conteúdo para preenchimento dos interesses acima listados, bem como 
garantir a inserção e buscar estimular o engajamento do usuário da página, foram utilizadas as seguintes 
estratégias:

a) Acompanhamento permanente do site oficial do evento;
b) Pesquisas sobre edições anteriores do evento;
c) Buscas sobre notícias atuais sobre temas ligados à proposta do evento (educação, ciência, 
tecnologia, inovação e afins);
d) Pesquisas sobre documentários, livros e afins ligados à proposta do evento (educação, ciência, 
tecnologia, inovação e afins).
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Dado o objetivo de estimular os participantes a interagirem, bem como buscar mais “curtidores” para 
a página, as postagens aconteciam diariamente na página do evento. Trabalhou-se, em média, com 
a quantidade de duas postagens por dia. Essa quantidade poderia (e efetivamente foi, em diversos 
casos),ser aumentada conforme a necessidade de divulgação apresentada no período.

Diariamente, postagens eram realizadas em horários que variavam conforme a quantidade de postagens 
no dia. Assim:

a) Duas postagens diárias: em média, às 10h e às 18h.
b) Três postagens diárias: em média, às 9h, às 15h e às 19h.
c) Quatro postagens diárias: em média, às 8h, às 12h, às 16h e às 2h.
d) Cinco ou mais postagens diárias: essa quantidade de postagens diárias foi obtida em duas ocasiões 
– ou durante a realização do evento propriamente dito ou por ocasião da necessidade de algum informe 
urgente através da página. No primeiro caso, por ser a página um dos canais de acompanhamento do 
III FMEPT; no segundo, por se tratar de situações esporádicas no período pré-evento.

Os conteúdos das postagens contemplaram:

a) Orientações sobre inscrições;
b) Orientações sobre programação;
c) Avisos;
d) Curiosidades sobre o local de realização do evento;
e) Homenageado do evento;
f) Conteúdos abordados no evento;
g) Nomes de destaque da programação;
h) Serviços;
i) Contatos;
j) Sugestões;
k) Notícias sobre temas relacionados (direta ou indiretamente),com o evento;
l) Sugestões de filmes, livros e afins sobre os temas relacionados (direta ou indiretamente),com 
o evento.
m) Acompanhamento da realização do evento;
n) Vídeos produzidos pela equipe de TV;
o) Orientações para acompanhamento do evento;
p) Imagens de campanhas e/ou fotografias enviadas por usuários.

INTERAÇÃO COM OS USUÁRIOS
A interação com os usuários se apoiou, basicamente, em três pontos:

a) Na inserção de postagens para alimentação de conteúdo dirigido na página oficial do evento;
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b) Nas respostas e/ou curtidas de postagens feitas por usuários (fossem estas postagens respostas 
às postagens da página ou postagens espontâneas feitas pelos usuários na time line da página);
c) Nas respostas aos contatos feitos através de mensagens diretas (in box), não visíveis aos 
demais usuários da página.

A “personificação” do evento na página foi uma estratégia incorporada a fim de provocar ainda maior 
aproximação do usuário. Em linhas gerais, trabalhou-se com a proposta de não deixar usuários que 
buscassem a página para dúvidas ou quaisquer outros motivadores de diálogo e permanecessem sem 
resposta, que deveria ser encaminhada sempre num intervalo de tempo o mais curto possível com o 
envio da mensagem do usuário (ou postagem em resposta a alguma postagem da página, ou postagem 
feita pelo usuário no mural da página).

CAMPANHAS
Foram realizadas três campanhas em conjunto com outras redes sociais (Twitter e Instagram), cujo 
período variou conforme a proximidade e a realização do evento, com o uso de hashtags voltadas para 
cada período pretendido. Assim:

#FMEPTeuvou: Pediu que os internautas enviassem fotos suas e/ou de suas caravanas;
#tônoFMEPT: Pediu que os internautas enviassem fotos suas durante o FMEPT, em diferentes 
momentos;
#FMEPTeufui: Também com fotos individuais ou coletivas dos participantes, agora registrando 
suas imagens com placas indicativas de sua participação no evento.

No Facebook, essas fotos deram origem a álbuns, cujo conteúdo foi largamente curtido e compartilhado 
pelos usuários.

CASES
As campanhas foram extremamente bem recebidas pelos usuários da página. Também foi percebido que 
avisos, dicas culturais e curiosidades sobre o local de realização do evento estavam entre as postagens 
com as quais os usuários mais interagiam. Durante o período de realização do evento, postagens com 
imagens de participantes e momentos do evento também foram bastante exitosos.

NÚMEROS GERAIS
Abaixo, conforme ferramenta disponibilizada pelo Facebook, seguem tabelas em que é possível conferir 
o desenvolvimento da página do FMEPT de acordo com os critérios Curtidas, Alcance e Visitas, desde 
dezembro de 2014 até maio de 2015 (mês de realização do evento). Observou-se um aumento significativo 
no número de usuários da página no mês de maio de 2015, bem como do alcance das publicações.

Dentre os 11.546 fãs da página, 11.1439 são do Brasil. Deste número, 62% são mulheres e 38%, homens.
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 3 Twitter
O Twitter se mostrou uma mídia social bastante eficaz na comunicação direta com o público do Fórum 
Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT). Nos últimos 28 dias, prazo dentro do qual 
aconteceu o evento, o perfil @fmept2015 somou 481 seguidores e 49.700 impressões orgânicas.

Buscou-se, nessa mídia, constante aproximação e interação com internautas dos diversos estados e 
de Pernambuco. Assim, eram constantes os retweets em postagens de participantes de todo Brasil e, 
principalmente, o diálogo com cada um deles.

Durante o período que antecedeu o Fórum, foram postadas orientações sobre inscrições, programação, 
hospedagem, serviços, além de dicas e orientações sobre a cidade, o estado e a cultura local. Também 
houve tweets sobre o homenageado e os principais nomes da programação. O Twitter também foi uma 
ferramenta fundamental para responder a dúvidas, reclamações e sugestões dos participantes, desde o 
período de inscrições.

Durante o evento, foram diversas fotos, vídeos e mensagens, que visaram a retratar aos internautas 
um pouco do universo do FMEPT 2015. A origem dos dados apresentados neste relatório é o Twitter 
Analytics, ferramenta que é disponibilizada gratuitamente pela própria mídia social.

Números gerais

Nos últimos 28 dias, período de maior interação com o perfil (inclui o pré e o pós-evento), foram 
contabilizados 292 tweets, que geraram aproximadamente 49.700 impressões orgânicas. O perfil @
fmept2015 foi visitado 4.995 vezes e foi mencionado 200 vezes.

O crescimento das interações durante o período pode ser visto no quadro abaixo, elaborado a partir do 
Twitter Analytics.
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Nossas Postagens

• Foram postados 837 tweets desde a criação do perfil;
• Entre os dias 26 e 29 de maio, foram 223 tweets;
• Durante os quatro dias do FMEPT, foram contabilizadas 26798 impressões orgânicas. Isso 

corresponde a aproximadamente 54% de todas impressões orgânicas registradas pelo perfil até o 
momento.
• Durante os últimos 28 dias foram contabilizados:
 - 1700 impressões por dia (média);
 - 166 retweets;
 - 119 cliques em links;
 - 267 favoritos;
 - 115 respostas.

Nossos seguidores

• O perfil @fmept2015 contou com 481 seguidores, sendo 98% destes conquistados até o 
encerramento do fórum;
• Aproximadamente 22% destes seguidores foram conquistados a partir da semana anterior ao 

evento;
• As mulheres correspondem a 52% do público. Os homens, 48%;
• Quanto ao idioma falado pelos seguidores, 98% falam Português; 25%, Inglês e 11% Espanhol. 

Francês e Alemão somaram menos de 1% cada.
• 99% dos seguidores são brasileiros; 1% são canadenses e indianos.
• A análise por estado do Brasil indica:

Pernambuco: 26%;
São Paulo: 9%;
Rio de Janeiro: 9%;
Paraíba: 6%;
Minas Gerais: 6%;
Piauí: 6%;
Bahia: 4%;
Rio Grande do Sul: 4%;
Rio Grande do Norte: 3%;
Ceará: 3%.

Atividades

• Respostas a dúvidas e sugestões dos participantes;
• Informações sobre a cidade, o evento e a programação;
• Orientações e dicas sobre cidade, serviços, hospedagem, programação e atividades culturais;
• Cobertura em tempo real das principais palestras e conferências da programação;
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• Postagens sobre atividades nas feiras de Economia Solidária, Gastronomia e Inovação 
Tecnológica;
• Postagens sobre a Mostra de Pôsteres;
• Uso das hashtags #FMEPTEuVou #ToNoFMEPT #FMEPT2015 em campanhas de mobilização 
dos internautas e para divulgação do evento;
• Ações desenvolvidas em conjunto com outras mídias, como Instagram e Facebook;
• Postagens em Português, pois é o idioma falado por 98% dos seguidores.

Dificuldades

• Uso de smartphones com tecnologia defasada, o que tornou necessário o uso do aparelho pessoal 
do profissional;
• Comunicação entre o profissional do Twitter e as comissões, o que gerou atraso em algumas 
respostas a internautas;
• Falhas técnicas registradas durante a inscrição geraram diversas reclamações nas mídias sociais;
• Concentração de todo trabalho do Twitter para um único profissional. Compromete a pluralidade 
de perspectivas sobre o evento.

Sugestões
A participação de três profissionais (divididos por turnos ou por áreas de atuação),garantiria mais tweets, 
sob diferentes perspectivas e, consequentemente, maior interação com os internautas.

O twitter conta com ferramenta de tradução, localizada logo abaixo do tweet. No entanto, sugerimos que 
as atualizações sejam feitas em diferentes idiomas.

 3 Instagram

A conta do fmept 2015 no Instagram foi criada 
no dia 1º de maio de 2015, faltando 26 dias 
para o início do evento. Consideramos que, 
pelo próprio perfil da plataforma, sua utilização 
ganharia mais sentido num período mais 
próximo do Fórum com a postagem de fotos das 
atividades da programação, imagens enviadas 
pelos participantes e alguns “cards” com avisos 
e informações relevantes.

No total, o perfil conquistou 2058 seguidores. Os 
dados detalhados de envolvimento e interação 
estão disponíveis nas tabelas abaixo:
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01/05/2015
Seguidores 2058
Seguindo 5705

Total de curtidas 9590
Total de engajamentos hashtag 2908
Publicações 237
Total de Comentários 303

75
Total de Publicações Próprias 162

Quant. Usadas direct Engajamento
20 17 2008

1 #fmept 744

2 #fmept2015 740

3 #tônofmept 440

4 #fmepteuvou3 01

5 #FMEPTEuFui 189

6 #iiifmept 172

7 #forummundial 155

Marcações no @fmept2015 100

8 17

direct 17

9 #iiifmept2015 12

10 #fmept015 4

11 #forummundialdeeducação 4

12 #fmeptnósfomos2
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REDAÇÃO OFICIAL
Criada para realizar a cobertura oficial durante os quatro dias de evento, a Redação contou com a 
colaboração de 30 profissionais e foi coordenada pelos jornalistas do IFPE, Débora Duque e Gil Aciolly. 
Eles também foram responsáveis pelo atendimento à imprensa externa. Profissionais de jornalismo, 
design e audiovisual do próprio Instituto integraram a equipe, que também contou com apoio de pessoas 
de outras instituições.

13 #fmeptnoscantamos 2

14 #fmept_2015 2

15 #fmeptmatãovai 2

16 #fmepteufui2015 1

17 #fmept2015eufui 1

18 #fmepteuvim1

19 #iiifmepteufui2

Total 2908

1 rayanes_Parabéns pelo grandioso evento, @fmept2015!!! Foi tudo maravilhoso, quanto a organização: 
espero que meus próximos eventos sejam do mesmo porte que esse. Tudo limdoooo! Já quero de novo!

2 jackson_Jose1 já tô com saudades!! Parabéns ao grande evento.  Eu queria mesmo comparecer ao último 
dia, mas greve de metrô não tem como chegar. Kkk sacanagem fui todos os dias e falto o encerramento. 
#Decepção#coraçãoapertado kkkkkkkk

3 gracielercs Muito bom! Parabéns à toda equipe organizadora. Nos vemos no Uruguai

4 ifrnpaudosperrosParabéns s todos pelo sucesso do evento. Partiu Uruguai com o @fmept2015. =)

5 rodriigo_lbjj 
pelo trabalho??????

6 _rodrigues_th Marcante demais.

7 thayrinens Houve, houveram, sei lá, o negócio é o seguinte: o fórum tá danado de bom, e tem tanta coisa 
bacana acontecendo que certamente a gramática perdoa o equívoco. Atire a primeira pedra quem nunca 
cometeu um erro em meio às nossas complexas regras gramaticais. O importante é que a mensagem foi 
passada. #FMEPT #TônoFMEPT #tashow

8 deyvidvini12 Sentirei saudades de tudo e de todos que eu conheci...

9 felipmadson Galeraa massa! Fmept bom demais!

10 rodolfodantas54 Foi incrível!
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A redação foi subdividida em quatro áreas de atuação: 
portal, mídias sociais, TV Fórum e Rádio Fórum. Cada 
uma dessas áreas contava com uma equipe específica, 
responsável pelas pautas e produção de conteúdo para 
as respectivas plataformas.

- Portal – A equipe responsável pela alimentação do 
portal durante o evento contou 12 profissionais, sendo 
10 repórteres e duas editoras, que definiam as pautas do 
dia junto com a coordenação da Redação. Os repórteres 
eram pautados sempre com um dia de antecedência para 
um melhor planejamento. Eram distribuídas uma média 
de quatro pautas por dia para cada repórter. Ao final de 
cada pauta, eles produziam o texto e repassavam para 
a edição através do e-mail redacaofmept@gmail.com. 
As postagens das matérias bem como toda a edição da 
home ficaram a cargo exclusivamente das editoras do 
Portal.

- Mídias Sociais – Durante o evento, a equipe de mídias 
sociais foi composta por três pessoas. Cada profissional 
ficou responsável pela produção e alimentação de 
conteúdos nas contas do Twitter, Facebook e Instagram. 
O trio também realizava o monitoramento e promovia a 
interação com os usuários. Um dos grandes desafios 

foi promover a integração entre todas as plataformas e o conteúdo produzido para o portal, a rádio e a tv. 
Acreditamos que o ideal seria ao menos duas pessoas por mídia, porém consideramos que o resultado 
alcançado foi satisfatório.

- Rádio Fórum - A Rádio Fórum foi idealizada para disseminar conteúdo pela web. Uma parceria com 
a Abraço chegou a ser firmada para veiculação dos produtos em rádios comunitárias de todo o país. 
A equipe era formada por um coordenador/editor de texto, um repórter e um editor de áudio. Para 
complementar a produção de conteúdos, a ideia inicial era de que os repórteres do portal também 
fizessem pequenas gravações para a rádio. O trabalho chegou a ser desenvolvido com êxito no primeiro 
dia do evento, mas terminou sendo interrompido porque o coordenador teve um problema de saúde no 
segundo dia do Fórum e precisou se afastar, o que terminou afetando a dinâmica da já diminuta equipe.

Apesar da intercorrência, consideramos que o investimento num sistema de rádio para difusão de 
conteúdos do FMEPT vale a pena diante da possibilidade de veiculação do material para todo o país. Não 
aconselhamos, todavia, a instalação de rádio alto-falante. Pela dimensão e multiplicidade do evento, essa 
prática pode prejudicar o andamento dos trabalhos e das atividades da programação.
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- TV Fórum: A TV Fórum agregou todo o conteúdo telejornalístico e audiovisual do evento. O canal de 
veiculação escolhido foi o YouTube (/fmept2015), em que foram publicados 33 vídeos que atingiram 
6.605 visualizações. Um total de 17 vídeos também foram disponibilizados diretamente no facebook, 
alcançando uma taxa de visualização ainda maior: 22.224. Somando o alcance das duas plataformas, 
é possível dizer que o conteúdo produzido pelo Fórum obteve um alcance de 28.829. Para produção 
do material, foram escaladas três equipes com três profissionais cada, sendo um repórter, um editor 
e um cinegrafista. Uma das equipes ficou dedicada exclusivamente à produção do vídeo institucional 
do FMEPT, exibido ao final do evento com os melhores momentos da programação. Os outros trios 
ficaram responsáveis pela produção de matérias para os “quadros” da Tv que haviam sido definidos em 
conjunto, antes do evento, através de webconferência. São eles: 

MOMENTO FÓRUM: Considerado o mais importante no planejamento de pautas, por possibilitar a 
cobertura dos diferentes eventos realizados dentro do III FMEPT, como Mostra de Inovação Tecnológica, 
Feira de Gastronomia, Feira de Economia Solidária, Grade Oficial, entre outras. O quadro foi desenvolvido 
dentro da linguagem adotada pelo telejornalismo, com duração de 3 a 5 minutos. Por ser o quadro com 
o maior volume de demandas, consideramos que o resultado poderia ter sido melhor se tivéssemos uma 
segunda equipe dedicada exclusivamente a essa seção. 

BATE-PAPO: Com duração de até seis minutos, quadro abrigava pequenas entrevistas com autoridades 
e conferencistas do evento. Como não havia um estúdio com isolamento sonoro adequado para as 
gravações, estas terminaram sendo feitas de maneira improvisada em espaços distribuídos por toda 
a área do evento, a exemplo da sala VIP e do backstage dos teatros. Aconselhamos para as próximas 
edições a instalação de um ambiente próprio para esse tipo de atividade. 

EU NO FÓRUM: Esse foi o quadro que possibilitou uma maior interação com os participantes, que 
assumiam a posição de “repórteres” e eram convidados a mostrar um pouco do trabalho ou atividade 
apresentada no Fórum. É um quadro que não necessita de grandes recursos de produção, mas atrai 
bastante a atenção dos usuários e telespectadores que tinham a oportunidade de se “ver” na tela. Muitos 
participantes do evento vinham procurar a redação oficial do Fórum para participar do quadro, por isso 
acreditamos que vale a pena estimular essa produção nas edições futuras.

TÔ NO FÓRUM: Quadro também criado para possibilitar a interação com os participantes, mas de maneira 
mais lúdica, cômica e espontânea. Nele, as pessoas mandavam recados curtos ou falavam brevemente 
sobre o evento, segurando placas confeccionadas previamente para essa finalidade.

É importante ressaltar que, para que o trabalho fosse realizado com êxito, foi necessária uma série de 
atividades de pré-produção, entre elas, a criação das vinhetas e videografismos de cada quadro. Todas 
as equipes colaboraram com o trabalho, mas o desenvolvimento final ficou por conta do IFPE para 
assegurar a preservação da identidade visual do evento.

Em termos de estrutura, é necessário assegurar um espaço com isolamento acústico para as gravações 
de áudio. Embora esse item tenha sido solicitado, a estrutura montada pela empresa não atendeu 
totalmente às necessidades, o que, em alguns momentos, terminou afetando a qualidade do trabalho. 

Confira a lista de vídeos produzidos para a Tv Fórum (itens com hiperlink): 
Momento Fórum - Preparativos para a aberturaMomento Fórum - Preparação de voluntários para o III FMEPT
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Confira as mensagens de quem está no FMEPTMomento Fórum - Estudantes de todo o país vêm 
para o FMEPT 2015Tô no Fórum - A galera convida para o FMEPT 2015

Momento Fórum - Conferência debate Ensino, Pesquisa e Extensão para promoção da inovação

Momento Fórum - Atividades culturais são destaque na programação do FMEPT

Bate-papo - A TV Fórum conversou com o Ministro da Educação Renato Janine Ribeiro

Momento Fórum - Ministro da Educação abre o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica

Eu no Fórum - Estudantes mostram protótipos de veículos

Bate-papo - Professore Remi Castione conversa sobre Educação ProfissionalBate-papo - Tv Fórum 
entrevista presidente do Conif, Belchior Rocha

Bate-papo - Tv Fórum entrevista pesquisador e sociológo espanhol Oriol Homns

Bate-papo da Tv Fórum com Marcelo Feres, secretário de Educação Profissional e Tecnológica

Eu no Fórum - Estudantes do IF-Sertão destacam delícias da culinária nordestina

Momento Fórum - Inovações tecnológicas realizam contribuições sociais

Momento Fórum - Acessibilidade é priorizada na terceira edição do FMEPT

Eu no Fórum - Estudantes apresentam projetos de Ecobike

Momento Fórum - Feira de Economia Solidária revelam produções comunitárias

Eu no Fórum - Servidora do IFPE sintetiza FMEPT em repente

Bate-papo - Tv Fórum conversa com reitora do IFPE Cláudia Sansil

Momento Fórum - Sabores de todo país enriquecem Feira de Gastronomia

Momento Fórum - Diversidade cultural marcar mais uma edição do FMEPT

Educação Profissional é celebrada em vídeo que reúne momentos do FMEPT

Bate-papo - O entrevistado do quadro é o reitor do IFG Jerônimo Rodrigues

Momento Fórum - Confira a cerimônia de encerramento do III FMEPT

Fotografia
O serviço de cobertura fotográfica do evento foi terceirizado devido à ausência de profissionais 
especializados na Redação Oficial. A empresa contratada disponibilizou uma equipe com quatro 
fotógrafos que fizeram o registro das imagens durante todos os dias do evento a partir das pautas 
distribuídas pela coordenação de comunicação.

Foram registrados alguns problemas na cobertura fotográfica, mas acreditamos que nenhum deles pode 
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ser atribuído ao quantitativo de profissionais. Numericamente, consideramos que quatro fotógrafos são 
suficientes para dar conta das principais pautas do FMEPT. No entanto, o serviço pecou na organização, 
tendo em vista que algumas pautas previamente programadas deixaram de ser contempladas.

A equipe também careceu de uma dinâmica para a edição e triagem de fotos. O banco de imagens era 
abastecido praticamente com imagens brutas e apenas no final do dia. A fim de atender plenamente à 
dinâmica das mídias sociais, o ideal é que as fotos sejam descarregadas de forma contínua e constante. 
Talvez se houvesse um profissional dedicado exclusivamente a executar esse serviço o resultado teria 
sido mais positivo.

Para disponobilizar as imagens para a imprensa e público em geral, foi criada uma conta no Flick (www.
flickr.com/fmept2015),que, atualmente, conta com 1.327 fotos.

ASSESSORIA DE IMPRENSA
A assessoria de imprensa do FMEPT 2015 ficou a cargo da própria Assessoria de Comunicação do 
IFPE, instituição realizadora do evento. Consideramos que até a fase de anúncio da programação, é 
possível acumular essas funções com relativa tranquilidade. No entanto, aconselhamos que, se possível, 
as atividades da assessoria sejam terceirizados a uma empresa, tendo em vista o volume de demandas 
a serem atendidas.

CLIPAGEM
Por ser um evento de abrangência internacional e com um longo período de organização – no mínimo, 
um ano – a produção de conteúdos sobre o FMEPT é um processo contínuo e exige monitoramento das 
mídias do início ao final. O ideal é que seja contratado um sistema para clipagem de notícias nas mais 
diversas plataformas – impresso, online, tv e rádio – para que seja possível fazer um apanhado mais 
exato possível sobre tudo que foi veiculado a respeito do evento.

No caso do FMEPT 2015, essa contratação não foi possível devido à limitação de recursos e, por 
isso, a clippagem foi feita de forma manual e paulatina, utilizando ferramentas do próprio Google. O 
levantamento, certamente, não dá conta com exatidão de todo conteúdo, mas foi possível registrar a 
veiculação de notícias nas mais variadas plataformas.
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Capítulo V - Infraestrutura 

A Comissão de Infraestrutura teve como coordenadora e vice-coordenadora as docentes Alba Lopes, 
do campus Recife/Paulista e Raquel Lira, do campus Igarassu, respectivamente, e contou com o apoio 
do Diretor de Licitações de Contratos do IFPE. Diversas entidades enviaram seus representantes para a 
comissão, tendo destaque a SETEC/MEC e a IFSC.

Equipe de apoio para os dias do evento

Com objetivo de possibilitar a realização de cada uma das atividades definidas no Comitê Organizador, 
foram estabelecidas Coordenações por atividades e áreas no local do evento. Os coordenadores eram 
servidores do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, salvo quando não existia 
expertise para o exercício da função, como em áreas específicas das atividades culturais e de cerimonial, 
por exemplo. Cada uma das coordenações ficou subordinada à orientação de um integrante da Secretaria 
Executiva.

O treinamento dos colaboradores voluntários para as coordenações foi realizado com duas semanas de 
antecedência do evento, no qual houve trabalho de sensibilização para a importância da tarefa, atualização 
das informações a respeito do funcionamento do Fórum e a definição das atividades a serem realizadas 
e cuidados necessários para o bom funcionamento do evento.

No dia anterior à abertura do evento, houve uma nova reunião com os coordenadores, membros do 
Comitê Organizador e voluntários para uma nova apresentação das atividades, agora, in loco. Esse 
encontro no local do evento foi essencial para que os envolvidos se sentissem realmente comprometidos 
com a realização do evento e para que os últimos procedimentos fossem definidos.

A equipe de apoio ao evento foi alocada nas atividades segundo os seguintes critérios: período de trabalho (pré-
evento, evento e pós-evento),e localização (no centro de Convenções e área externa). Estiveram diretamente 
envolvidos cerca de 350 colaboradores, sendo 150 servidores do IFPE e estagiários e 152 integrantes das 
instituições que fizeram parte do Comitê Organizador.

Como contribuição para os próximos Fóruns, sugere-se mapear previamente as funções a serem 
executadas no pré-evento e durante o evento. Isso poderá facilitar a adequação dos voluntários às 
funções, além de dar maior autonomia aos envolvidos e gerar uma menor dependência dos mesmos da 
Secretaria Executiva. 

Espaços externos ao Centro de Convenções

 3 Alojamento estudantil

Com o objetivo de facilitar a hospedagem dos participantes durante os quatro dias de realização do 
evento, a Secretaria Executiva do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica lançou uma 
chamada para o preenchimento de 550 vagas de alojamento gratuito. Puderam se inscrever estudantes 
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maiores de 18 anos que estevam envolvidos em atividades autogestionadas ou que iriam apresentar 
trabalhos no FMEPT, mas que não tivessem recebido verba para hospedagem.

Os estudantes foram alojados no IFPE-Campus Recife e no Núcleo de Acolhimento Estudantil da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi informado que a organização do evento não forneceria 
nenhum tipo de alimentação, nem se responsabilizaria pelo armazenamento de objetos de uso pessoal, 
dinheiro, joias, câmeras digitais, aparelhos eletrônicos, celulares e outros. Além disso, cabia aos alojados 
trazer lençóis, travesseiros, repelente e itens de higiene pessoal. Foram definidas também normas de boa 
convivência para os alojados durante sua permanência. Das 550 vagas disponibilizadas, foram utilizadas 
apenas 170, cujos estudantes foram selecionamentos conforme chamada para preenchimento, explicada 
anteriormente.

 3 Hospedagem
Para facilitar o traslado dos conferencistas, todos eles foram hospedados em um único hotel. O 
hotel escolhido ficava na Av. Boa Viagem, uma das principais vias da cidade de Recife e estava há 10 
quilômetros do local do evento. Dos 39 conferencistas, 31 ficaram hospedados no hotel. Para levar os 
conferencistas do aeroporto para o hotel e deste para o evento, foi estabelecida uma escala de traslado 
que será explicada adiante na seção de transporte.

Espaço de realização do III FMEPT: Centro de Convenções de Pernambuco (CECON),

O Centro de Convenções de Pernambuco, localizado à Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, 
Olinda – PE, é um espaço destinado à realização de grandes eventos. Recife, apesar de estar na rota do 
turismo de eventos, não possui muitas opções para a realização dos mesmos com capacidade acima de 
10 mil pessoas.

O CECON, como é conhecido o Centro de Convenções, mostrou-se adequado à recepção da III Edição do 
Fórum Mundial por contar com uma estrutura de teatros, salas, auditórios, pavilhão de feiras, estacionamento 
e estar localizado entre duas vias com grande circulação de ônibus advindos da região Metropolitana do 
Grande Recife.

Devido às necessidades específicas do evento e à inexistência de opções de espaços semelhantes para 
acomodar o púbico esperado do evento com a oferta diversificada das atividades, o CECON foi locado por 
inexigibilidade de licitação, prevendo 4 dias de evento, com 2 dias de montagem e 2 dias de desmontagem, 
com o seguinte projeto arquitetônico, por área.

1. PAVILHÃO DE FEIRAS
O Pavilhão de Feiras está dividido em Ala Norte e Ala Sul. Ala Norte do Pavilhão de Feiras: É uma área com 
9.040m2 e foi utilizada para as atividades autogestionadas e estandes institucionais.

1. Auditório de cultura;
2. Auditório de inovação;
3. Estandes institucionais (2 x 2m e 4 x 3m);
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4. Feira de economia solidária;
5. Mostra de inovação tecnológica;
6. Estandes institucionais;
7.  Feira de gastronomia;
8. Lounges;
9. Mostra de exposições;
10. Ofi cinas de artesanato;
11. Telecentro.

Além das atividades autogestionadas, a Ala Norte foi utilizada para a instalação de lounges, um telecentro 
e para a montagem de estandes institucionais.

A Ala Sul do Pavilhão de Feiras: É uma área com 9.630m2 na qual foram montadas o Palco para as 
apresentações culturais, um camarote para melhorar a acessibilidade dos cadeirantes, posto médico e 
a praça de alimentação.

Todo o Pavilhão de Feiras é climatizado e possui pé-direito de 7 m, oito grandes portões de acesso, seis 
conjuntos de toilletes e canaletas subterrâneas, as quais distribuem por toda a área energia elétrica, 
água, esgoto e telefone.

Figura: Projeto arquitetônico – Pavilhão de Feiras
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Na Ala Norte, foram montados os seguintes elementos estruturais:

Auditórios de Inovação e de cultura
Foram montados 2 espaços com capacidade de 100 lugares cada para atender às necessidades das 
comissões de cultura e temática na oferta de atividades aos participantes. A estrutura montada foi o de 
Chapa TS, Octanorm, com um espaço de 100m2, com teto fechado e refrigerado.

Figura: Fachadas dos auditórios de inovação e o de cultura

Figura: Planta baixa do Auditório de cultura

1. Auditório com paredes em ts, 02 
paineis vidro com baguete na parte da 
frente e aplicação de imagem na testeira.

2. Ar condicionado 04 unidades.

3. 01 Balcão de apoio para uso do material 
do cliente.

4. Teto fechado e pergolado.

5. Aplicação de carpete na cor cinza direto 
no chão.

6. 100 cadeiras de plástico.

7. Área com tablado 3,00x4,00m revestido 
em carpete na cor cinza e 01 balcão de 
apoio.

Figura: Planta baixa do Auditório de cultura

1. Auditório com paredes em ts, 02 
paineis vidro com baguete na parte da 
frente e aplicação de imagem na testeira.

2. Ar condicionado 04 unidades.

3. 01 Balcão de apoio para uso do material 
do cliente.

4. Teto fechado e pergolado.

5. Aplicação de carpete na cor cinza direto 
no chão.

6. 100 cadeiras de plástico.

7. Área com tablado 3,00x4,00m revestido 
em carpete na cor cinza e 01 balcão de 
apoio.
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Figura: Planta baixa do Auditório de Inovação
1. Auditório com paredes em ts, 02 paineis
vidro com baguete na parte da frente e
aplicação de imagem na testeira.
2. Ar condicionado 04 unidades.
3. 01 Balcão de apoio para uso do material
do cliente.
4. Teto fechado e pergolado.
5. Aplicação de carpete na cor cinza direto
no chão.
6. 50 cadeiras de plástico e 04 mesas com
03 cadeiras cada.
7. 04 Calhas para apoio de banners.
8. 01 Balcão de apoio para palestrantes.
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Estandes – básico 2 x 2 m (estandes da rede 
federal, Mostra de Inovação, Feira de Economia 
Solidária)
Foram 3 espaços utilizando a mesma estrutura: 
estandes institucionais, mostra de inovação 
tecnológica e feira de economia solidária.

No caso dos estantes institucionais, foram 
montados 26 estandes 2 x 2 m destinados às 
organizações da rede federal. No caso da mostra de 
inovação tecnológica, foram 32, e foram montados 
40 estandes para alocar os projetos de economia 
solidária
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Estandes Institucionais – básico 4 x 3
Foram montados 8 estantes em Chapa TS, Octanorm com mesa e cadeiras, um pequeno armário 
e suporte para banner. 

Feira de Gastronomia:
Foram utilizadas duas unidades móveis 
cedidas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC-PE. 
Essas unidades são carretas com 14 
metros de comprimento, 2,6 metros de 
largura e 4 metros de altura, totalmente 
adaptadas para promover cursos na 
área de gastronomia. As carretas foram 
estacionadas ao lado da Mostra de 
Inovação Tecnológica. 
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Lounges

Foram criados espaços de convivência para estimular o envolvimento entre os participantes, com a 
seguinte estrutura:seguinte estrutura:

02 Puffs curvos
02 Cachepot com plantas
03 puffs de 1.00x1.00m
02 Mesas com 03 cadeiras cada
04 Puffs 0.45x0.45m
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Exposição
A exposição de artes visuais (escultura, desenho e gravura, pintura em tela, fotografi as, etc.),foi realizada 
em um espaço de 210m2 aberto com Chapas TS em “zigue e zague” para facilitar a visualização das 
obras, conforme pode ser visto a seguir.
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Ofi cinas de artesanato
Duas salas com 80m2 cada foram montadas destinadas às atividades culturais e temática. Essas salas 
possuíam bancada em U, pia com instalação de água e esgoto e capacidade para 30 pessoas.
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Telecentro
Com o objetivo de possibilitar acesso rápido à internet aos participantes do evento, foi montado 
um Telecentro na Mostra de Inovação Tecnológica, no qual os estudantes poderiam acessar os 20 
computadores disponibilizados. 
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Na Ala Sul, encontravam-se as estruturas: 
3. Área de alimentação

4. Palco e Camarote da Acessibilidade

5. Posto Médico

Foram montados dois postos médicos posicionados nas entradas de grande circulação. Foram disponibilizadas 
duas ambulâncias com serviço de UTI móvel para fazer o atendimento e transporte dos participantes, caso neces-
sário. Também foram disponibilizados os serviços de médicos com registro no CRM de clínico geral e enfermeiros 
com registro no COREM. 
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2. MEZANINO
A infraestrutura do Mezanino pode ser verifi cada por meio da seguinte planta baixa:

Corresponde a uma área de 2.300 m2 em que foram 
montadas áreas distintas:

Mostra de pôsteres
Foram montados 200 painéis de exposição dos pôsteres 
selecionados pela comissão temática. Esses painéis 
em Chapa TS, Octanorm estavam localizados em uma 
área de passagem para dar mais visibilidade às obras 
apresentadas. O que ocorreu, contudo, é que esta foi 
uma das atividades mais procuradas e o espaço se 
tornou muito cheio. Sugere-se, nas próximas edições, 
dar uma visibilidade a esta atividade, contudo, em uma 
área com mais espaço. 
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Salas de apoio (Jornalistas, Relatoria, Voluntários, Secretaria executiva)
Para proporcionar condições de trabalho aos envolvidos na realização do evento, foram montadas salas 
para públicos específi cos: Jornalistas, Relatoria, Voluntários e Secretaria Executiva. Essas salas estavam 
montadas com móveis e equipamentos visando possibilitar a execução dos diversos trabalhos realizados.

O número de inscrições das atividades autogestionadas requereu a montagem de salas adicionais além 
das 10 disponibilizadas no aluguel do Centro de Convenções. Então, foram montadas 4 salas refrigeradas 
com capacidade para 30 pessoas cada. 3 salas serviram para a realização de debates, minicursos e 
palestras e 1 sala foi destinada ao atendimento público voltado à resolução de problemas. 
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FOYER
No Foyer, foram utilizados os seguintes espaços:

1. Auditório Brum;
2. Auditório Ribeira;

3. Auditório Tabocas;
4. Salas;

5. Setores A, B, C e D;
6. Teatro Beberibe;

7. Teatro Guararapes.
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O Auditório Brum possui a capacidade de 202 lugares e recebeu as atividades autogestionadas de cultura. 
O Auditório Ribeira também possui capacidade para 202 pessoas e teve atividades tanto da programação 
ofi cial quanto das atividades autogestionadas da comissão temática inseridas em sua programação.

O Auditório Tabocas tem uma área de 700 m2 e com capacidade para 800 pessoas sentadas. Entretanto, 
como em eventos de grande porte ocorridos no Centro de Convenções, a área foi utilizada para a 
montagem dos guichês do credenciamento.
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Existiam também salas com capacidade para 100 pessoas cada, as quais possuem nomes de cidades 
da região. 

1 Olinda

2 Garanhuns

3 Gravatá

4 Caruaru

5 Jaboatão

6 Ipojuca

7 Petrolina

B1 Recife

B2 Tamandaré

B3 Tracunhaém

B4 Itamaracá

Setor A: Este setor localiza-se em frente ao Mezanino e possui 900 m2 de extensão. Foi destinado à 
instalação dos estandes dos parceiros e das cotas adquiridas.

Setor B: Este setor localiza-se em frente às salas 1 a 5 e possui 200 m2 de extensão. Foi destinado à 
instalação dos estandes dos parceiros e das cotas adquiridas.

Setor C: Este setor localiza-se em frente ao Hall do Teatro Guararapes e possui 625 m2 de extensão. Foi 
destinado à instalação do estande da rede tecnológica/Ministério da Educação.

Setor D: Este setor localiza-se em frente ao Hall do Teatro Beberibe e Auditórios Brum e Ribeira e possui 
352 m2 de extensão. Foi destinado à área de circulação dos participantes das atividades autogestionadas 
e para a instalação das mesas de apoio.
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Teatro Beberibe: possui capacidade para 390 lugares e nele 
ocorreram as atividades da programação oficial.

Teatro Guararapes: possui capacidade para 2400 lugares 
e nele ocorreram as atividades da programação oficial e as 
cerimônias de abertura e encerramento. O teatro tem um palco 
de 1000 m2 e conta com camarins, seis cabines de tradução 
simultânea, quatro baterias de toilletes e sistema de som e 
iluminação cênica. 

ALIMENTAÇÃO
Considerando uma expectativa de público de cerca de 20 
mil pessoas, a Comissão de Infraestrutura, ainda na fase de 
planejamento, reservou um espaço no Pavilhão Sul de Feiras 
para abrigar uma praça de alimentação, distribuído entre 180 
m² para restaurantes/lanchonetes e outra área para montagem 
de 358 cadeiras e 1572 cadeiras plásticas. 

A contratação das empresas para fornecimento dos serviços 
foi feita através de um Edital de Credenciamento que teve como 
objeto franquear potenciais empresas a título precário e oneroso 
para fins de exploração comercial dos serviços de restaurante e 
lanchonete durante o III FMEPT. Após análise jurídica, o edital de 
credenciamento foi publicado seguindo os trâmites da Lei 8.666/93, 
exigindo das empresas participantes qualificação técnica e habilitação 
fiscal, como condição primordial para pleitearem a autorização de 
fornecimento dos serviços. 

Ressaltasse, ainda, que os valores de cada espaço foram 
definidos baseados no custo do m² do Centro de Convenções 
de Pernambuco, e todo o custo com montagem da estrutura 
necessária (Estandes, hidráulica, elétrica, equipamentos),para 
funcionamento, assim como licenças obrigatórias junto 
aos órgãos competentes (bombeiros, vigilância sanitária, 
etc),ficaram sob responsabilidade das empresas participantes, 
conforme regras já definidas em contrato. 

O Edital de Credenciamento teve ampla divulgação nos canais 
de comunicação Oficiais do IFPE e III FMEPT, assim como 
no Diário Oficial da União. O processo de credenciamento foi 
exitoso com o credenciamento e autorização concedida para 
04 (quatro),restaurantes/lanchonetes, atendendo de forma 
satisfatória as demandas da área de alimentação do III FMEPT.
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TRANSPORTE
A comissão de transporte realizou estudos das rotas, dos acessos, da caracterização do público-alvo 
atendido e dos fatores limitadores da atividade. Eles trabalharam diretamente com a comissão de 
receptivo uma vez que as atividades estavam diretamente relacionadas. Foram locados 17 veículos tipo 
ônibus com capacidade para 50 passageiros e 06 veículos tipo Van. Foram também utilizados 32 veículos 
oficiais e motoristas cedidos pela reitoria e os diversos campi. Foram contabilizadas 706 viagens, 24 mil 
quilômetros rodados e mais de 11 mil passageiros. 

VOLUNTÁRIOS
O Programa de Voluntários do evento tomou por base 
as informações do II FMEPT e foi criado com objetivo de 
auxiliar a Secretaria Executiva no andamento das atividades 
durante o evento. A partir da chamada de voluntários do II 
Fórum, foi criado um documento com informações gerais 
sobre o programa de voluntários em formato de perguntas 
e respostas e disponibilizado no portal institucional. 
Tal documento em anexo nesse relatório serviu como 
regulamento geral do programa. 

A Equipe de Coordenação do Programa contou com 1 
Servidor na Coordenação do Programa. E nos dias do 
evento, mais 2 servidores atuaram no apoio à Coordenação. 
Trabalharam no evento 247 pessoas como voluntários 
e cerca de 30 colaboradores em ações específicas* 
(Estagiários reitoria e alunos de turismo).

a.Seleção (Chamada de Voluntários)

Junto com a Chamada, foi desenvolvido um formulário, utilizando os serviços do google para facilitar o 
processo de inscrição e classificação dos dados. Além de informações com dados gerais, os inscritos 
indicaram a área de interesse em atuação e sua disponibilidade de horário.

Nas regras gerais para participação estavam: ser maior de 18 anos, estar vinculado a uma das instituições 
do Comitê Organizador e disponibilizar, pelo menos, 3 dias para o trabalho (considerando até 10 horas 
de trabalho). Os números da chamada seguem abaixo:

Nº de inscritos 718

Inscrições Validadas 594

Classificados 500

Cadastro de Reserva 94

Voluntários que trabalharam no Fórum 427
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b. Treinamento

Após a validação e comunicado, no portal, das inscrições habilitadas, foram convocados para treinamento 
todos os participantes que informaram morar na Região Metropolitana do Recife para a primeira turma, 
que totalizaram 297 pessoas das 594 habilitadas. O treinamento aconteceu dia 15 de maio, em que 
compareceram 171 pessoas, e teve como pauta a apresentação dos espaços, indicação de horários de 
trabalho e perfil comportamental desejado.

O treinamento da segunda turma ocorreu no dia 26 de maio no período da tarde no Centro de Convenções 
de Pernambuco. O objetivo foi contemplar o quantitativo de inscritos de fora da RMR e fora do Estado. 
Os treinamentos tiveram efetividade na formação e capacitação do espírito solidário do Fórum. 

Durante o evento, alguns participantes foram aceitos para suprir a demanda de pessoal. E o treinamento 
aconteceu na Central de Voluntários e in loco, complementando o quantitativo necessário para as 
demandas do Fórum..

Treinamentos fotos <https://www.flickr.com/photos/fmept2015/17948479250/>

c. Alocação e Alimentação

O processo de alocação considerou a indicação de preferência dos voluntários e a necessidade de pessoal 
por espaços. Foram estipulados 56 espaços e organizada alocação em períodos de 6 horas de trabalho.

Como houve oferta abaixo do estipulado, muitos dos voluntários foram convidados a apoiar, caso 
tivessem disponibilidade, o evento trabalhando mais do que 6 horas diárias. A maioria cedeu cerca de 8 
horas de trabalho e a alocação destes se deu considerando a demanda por espaço.

Assim, a Coordenação decidiu cortar a quantidade de voluntários por área e fazer reorganização 
com os voluntários disponíveis, mantendo em cada espaço pelo menos 1 voluntário. Os excedentes 
ficavam volantes, atendendo demandas mais urgentes dos locais. O controle de pessoal era feito pelas 
Coordenadoras que, com frequência, faziam rondas periódicas no espaço para organização da alocação.

Após o fim de cada jornada de trabalho, ficou estipulado o fornecimento de almoço e lanche. O controle 
sobre a alimentação foi feito através de atas, assinadas na central de voluntários, em que foram 
entregues fichas para almoço, para os que atuavam pela manhã. À tarde, houve a distribuição de lanches 
e aproveitado o espaço da central. 

Após cada um dos dias, a equipe de Coordenadores fazia uma avaliação perguntando aos voluntários 
sugestões de melhoria para os outros dias. Isso tornou o processo mais claro e participativo durante 
todo o evento.

d. Transporte
O transporte de voluntários foi operacionalizado com 3 ônibus fornecidos pela Coordenação do evento, 
que realizavam viagens em três rotas, 2 delas saindo de unidades de ensino do IFPE e outra focando no 
polo hoteleiro da cidade do Recife. As duas primeiras contemplavam parte dos discentes inscritos no 
programa e a última, os estudantes vindos de outros estados.
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As rotas são informadas abaixo:

ROTAS Horário de viagens ao CeCon Horários de saída ao CeCon

Rota Sul - Aeroporto 06h15min; 12h e 13h30min 14h e 21h

Rota Norte - Campus 
Igarassu

06h15min; 12h e 13h30min 14h e 21h

Rota Oeste - Campus Recife Saída às 7h, com intervalos de 
1h em 1h.

saída às 9h com intervalos de 1h 
em 1h (até às 22h)

Como a RMR tem larga extensão, muitos das viagens não tiveram ocupação geral e muitos voluntários 
utilizaram transporte próprio para se deslocar ao evento.

Avaliação Geral do Programa

Pontos Positivos
 - Comprometimento dos voluntários - Ainda com a equipe reduzida, o número com a metade do 

esperado foi sufi ciente para que não fosse sentida nenhuma falta de pessoal nos espaços devido à 
dedicação e comprometimento dos participantes;

 - Central de Voluntários - O espaço de 60 m² serviu de apoio para Voluntários, funcionou como local 
de orientação, descanso, alimentação e, principalmente, de engajamento dos voluntários. As paredes 
da sala foram utilizadas para listar avisos e escrita de mensagens de estímulo dos participantes;

 - Dinâmica do uso das sala - A Coordenação fez o controle de assinaturas de presença de entrada e 
saída, além da distribuição de alimentação na Sala de Voluntários.

Pontos Negativos 
 - O atraso na defi nição das Rotas de Transporte prejudicou o uso do serviço pelos voluntários. 

As rotas defi nidas não contemplaram o deslocamento dentro da RMR e acabaram provocando a 
desistência de alguns participantes;

 - Défi cit de pessoal no período anterior ao evento não permitiu a otimização da alocação dos 
voluntários por perfi l. Mesmo com o formulário de inscrição disponibilizado no google docs, a 
Coordenação fi cou sobrecarregada de atividades e não conseguiu fazer alocações de acordo com o 
perfi l de grande parte dos voluntários. 

https://www.fl ickr.com/photos/fmept2015/18240662192/in/photostream/

https://www.fl ickr.com/photos/fmept2015/18426170832/in/photostream/

https://www.fl ickr.com/photos/fmept2015/17807713254/in/photostream/
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Acessibilidade 
Buscando cumprir a Lei de 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que trata da acessibilidade de uma forma geral, a organização 
do III FMEPT proporcionou uma estrutura às pessoas com 
defi ciência que visava eliminar as barreiras sensoriais e físicas 
que pudessem embaraçar ou reduzir a mobilidade prejudicando a 
sua participação no evento como um todo.

Em todas as etapas, da preparação ao evento, a própria escolha dos 
eixos temáticos, tema para as conferências, debates, palestras, 
observatórios e mostra de cultura inclusiva, desenvolvemos 
uma proposta de inclusão, buscando a garantia de direitos 
e enfatizando a importância da participação da pessoa com 
defi ciência na discussão da educação profi ssional e tecnológica.

A acessibilidade do Fórum foi pensada pela Vice-Presidente da SE e Coordenadora de Políticas Inclusivas 
do IFPE, Alaíde Cavalcanti, em parceria com a Comissão de Infraestrutura e contando com o apoio direto de 
todos os Coordenadores de NAPNE, Professores e Intérpretes de Libras do IFPE. Sendo a Superintendência 
da Pessoa com Defi ciência do Estado de Pernambuco uma das entidades colaboradoras.

O próprio Centro de Convenções de Pernambuco já segue a normatização em relação à acessibilidade 
arquitetônica, possuindo 03 elevadores, rampas, espaço reservado nos teatros e auditórios, facilitando o 
acesso de todos aos ambientes do evento.

Desde o credenciamento, o participante com defi ciência tinha acesso a um balcão com recepcionista 
bilíngue e com móveis adaptados, além disso foi montada uma Central de Acessibilidade que visava 
informar a pessoa com defi ciência e orientar sobre as atividades e acessibilidade do evento.

A coordenação da Acessibilidade, durante o evento, fi cou a cargo do Professor Marco Gonçalves com apoio 
de todos os NAPNEs dos campi do IFPE e com a supervisão de Alaíde Cavalcanti, enquanto Secretaria 
Executiva do Evento. 

Na Central de Acessibilidade, foi disponibilizada 12 versões da programação completa do evento em Braille, 
computadores para acessar a programação através do DOSVOX, programação disponível em dvd e a 
acessibilidade comunicacional através do serviço de Tradutores/Intérpretes de Libras.

No Teatro Guararapes e no Teatro Beberibe, as atividades da Programação Ofi cial do evento contaram com 
o serviço de Audiodescrição e, durante todas as Conferências, Debates, Palestras e Observatórios Mundiais 
da grade ofi cial, era garantida a acessibilidade comunicacional, através do apoio dos Tradutores/Intérpretes 
de Libras do IFPE e da empresa contratada.

As atividades autogestionadas que solicitaram o serviço de Tradutores/Intérpretes de Libras, conforme 
regulamento específi co, também garantiram a acessibilidade comunicacional, assim como na Mostra de 
Pôsteres. 

Considerando a importância do acesso à cultura, também foi montado um camarote da acessibilidade 
na lateral do palco do pavilhão, com 30m2 de dimensão, para proporcionar ao cadeirante uma visão nas 
condições adequadas das apresentações culturais. 2
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Serviços de atendimento à saúde 
Diante do público estimado para o IIIFMEPT e atendendo à legislação e normativas relativas à segurança 
e saúde, o Fórum disponibilizou durante o evento: dois ambulatórios e 2 ambulâncias devidamente 
equipadas com insumos necessários, para realização de atendimentos de urgência e remoção nos casos 
necessários. Os serviços de saúde foram coordenados pela servidora do campus Caruaru, Janine Magaly 
Arruda Tavares, com a supervisão de Alaíde Cavalcanti, enquanto Secretaria Executiva do Evento. 

Foram realizados cerca de 300 atendimentos ambulatoriais, durante os quatro dias de evento. Destes, 
quatro intercorrências necessitaram de acompanhamento em hospitais e UPAS da região, com as quais 
a organização do III FMEPT firmou parceria através da Secretária de Saúde do Estado de Pernambuco. 
As remoções eram realizadas nos casos dos participantes de outros estados, apenas com a presença 
do representante de sua delegação no evento. Dentre as intercorrências mais comuns do evento, 
encontramos alteração da pressão arterial, infecções intestinais, ferimentos e cefaleia.
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Capítulo VI - Abertura e Encerramento

1. Abertura
A solenidade de abertura do III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica em Pernambuco foi idealizada pela 
Secretaria Executiva e Comissão de Cultura com a intenção de mostrar 
ao participante a riqueza Multicultural do Nordeste Brasileiro, a partir 
de apresentações que revelavam a energia do povo pernambucano 
para além dos atos protocolares.

A abertura aconteceu no palco do Teatro Guararapes, sendo transmitida 
simultaneamente para o público do pavilhão e via web para os estudantes 
da Educação a Distância do IFPE e demais participantes. No primeiro 
dia do evento, foram credenciados 10.000 participantes, atingindo na 
solenidade de abertura a capacidade máxima do Teatro Guararapes de 
2.371 lugares, sendo contabilizados ainda no Pavilhão de feiras mais de 
3.000 participantes.

No credenciamento, duas apresentações culturais já deixavam o público 
na expectativa para a solenidade de abertura. No Teatro Tabocas, 
o Grupo Saxofonando, do Instituto Federal de Pernambuco Campus 
Belo Jardim, sob responsabilidade do Professor Evandro Sampaio, 
animou os participantes enquanto a Orquestra Vienna movimentava o 
credenciamento externo.

A solenidade oficial começou às 18 horas, com a participação do artista 
pernambucano Adriano Cabral, que apresentou ao público visitante a 
peça “Pernambuco é só chegar: histórias de um viajante”, trazendo ao 
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público riquezas e belezas de Pernambuco. Após a apresentação cultural, a cerimônia prosseguiu com 
os atos protocolares.

Em seguida, o Hino Nacional foi interpretado pelos professores do Instituto Federal de Pernambuco, 
Rejane Campelo, acompanhada do Prof. João Alberto de Melo Silveira ao piano elétrico e da Intérprete 
de Libras Francisca Josseany da Silva Campos Gomes.

A sessão de pronunciamentos foi conduzida pela coordenadora geral do III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, Profa. Cláudia Sansil, acompanhada pelo excelentíssimo Ministro de Estado 
da Educação, Prof. Renato Janine Ribeiro, pelo Secretário de Educação do Estado de Pernambuco, 
Frederico Costa Amancio, representando o Senhor Governador do Estado de Pernambuco, e o membro 
do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, Prof. Eliezer Pacheco.

Também estavam na mesa de honra o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação, Prof. Marcelo Féres; o representante dos participantes internacionais no III Fórum Mundial 
de Educação Profissional e Tecnológica, Eduardo Davi Negrí; o Presidente do Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Prof. Belchior Rocha e 
a Reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maria José de Sena.

A solenidade encerrou ao som da Orquestra Vienna, que realizou um arrastão de frevo que teve apoteose 
com o Show da Orquestra Forrobodó, do músico e maestro Spok, com formação de instrumentos de 
sopro, baixos, triângulo, acordeom e zabumba, que subiu ao palco do Pavilhão de Eventos. 

2. Encerramento 
No dia 29 de maio de 2015, às 16h, foi realizada no Teatro do Guararapes a solenidade de encerramento 
do III Fórum Mundial de Educação Profissional e tecnológica. Cerca de 1.000 participantes prestigiaram 
a solenidade, além das pessoas que acompanharam a transmissão via web. 

O encerramento contou com os seguintes 
atos: 

 - Ato solene de apoio e valorização 
à Emenda Constitucional 85/2015 - 
Acesso à Cultura, Educação, Ciência, 
Tecnologia, Pesquisa e Inovação como 
direito Constitucional;

 - Homenagem à Josué de Castro;
 - Leitura da Carta do IIIFMEPT;
 - Escolha da Sede do IV Fórum Mundial 

de Educação Profissional e Tecnológica;
 - Apresentação da Orquestra de Frevo 

do IFPE Campus Belo Jardim.

Conduziram os atos desta solenidade a 
Coordenadora Geral do IIIFMPT, Magnífica 
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Reitora do IFPE, Professora Cláudia Sansil, a Presidente 
da SE do III FMEPT, Maria José Gonçalves de Melo, 
representando a Secretaria de educação profissional 
e tecnológica do Ministério da Educação, Sra. Nilva 
Schroeder, o Presidente do CONIF e Magnífico Reitor do 
IFRN, Prof. Belchior de Oliveira Rocha, representando o 
Comitê Internacional do Fórum Mundial de Educação, a 
Profa. Patrícia Barcelos e o representante dos participantes 
internacionais do III FMEPT, Wilson Alfredo Netto Marturet.

A cerimônia teve início com o pronunciamento da Diretora de 
Políticas de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação, Sra. Nilva Schroeder, em apoio e valorização à 
Emenda Constitucional 85/2015. Em seguida, foi realizada a 
homenagem a Josué Apolônio de Castro, que nasceu em 1908, 
médico, geógrafo, escritor, cientista social, político e diplomata 
que dedicou sua vida ao combate à fome. Publicou diversas obras, 
como “Geografia da fome”, “Geopolítica da Fome”, “Sete palmos da Terra e um caixão” e “Homens e 
Caranguejos”. Josué de Castro exerceu a Presidência do Conselho Executivo da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação(FAO),e foi também Embaixador Brasileiro junto à Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Na ocasião da Homenagem, foi exibido um trecho do documentário “Josué de Castro, Cidadão do 
Mundo”, produzido e roteirizado por Adolfo Lachtermacher, que permitiu a edição de sua obra para 
exibição no III FMEPT. Em seguida, a Vice-Presidente da SE realizou a leitura do Cordel “Josué de Castro 
- Um Grande Pernambucano”, de autoria da servidora Lilian Prazeres, do IFPE Campus Pesqueira.

Após a leitura, a Presidente da Secretaria Executiva do IIIFMEPT, Profa. Maria José Gonçalves de Melo, 
realizou a entrega da placa ao neto do homenageado, Márcio de Castro Lyra, com o seguinte texto:

“O III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 
homenageia o pernambucano Josué de Castro (1908-1973),por sua 
relevante contribuição como pesquisador e educador nos estudos sobre 
o combate à fome, à miséria e às desigualdades socioeconômicas. Sua 
trajetória simboliza o compromisso da ciência com as causas sociais. 
Recife, 29 de maio de 2015”.

Em continuidade aos atos da Cerimônia, a Presidente da SE realizou a Leitura da Carta do III FMEPT, 
reafirmando a educação profissional e tecnológica como fator de desenvolvimento social e humano, 
sendo pontos destacados na Carta o reconhecimento do direito à educação, como um direito de todos os 
cidadãos do planeta, respeitada toda a diversidade humana e a garantia do direito à formação humana, 
cidadã e política da juventude por meio das políticas de inclusão social.

Na sequência a leitura da Carta, a Profa. Maria José realizou os agradecimentos aos colaboradores 
diretos do III FMEPT, enfatizando a Secretaria Executiva.
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Em seu pronunciamento, a representante do Conselho 
Internacional, Patrícia Barcellos, reforçou a importância do 
Fórum como espaço de debates sobre conceitos e políticas 
para uma educação profissional transformadora e, em seguida, 
convidou o Presidente do Conselho da Administração da 
Educação Pública do Uruguai, Wilson Alfredo Netto Marturet, 
para anunciar que o IV Fórum Mundial será realizado no 
Uruguai.

Encerrando os pronunciamentos da solenidade, a anfitriã da 
terceira edição do Fórum Mundial de Educação Profissional 
e Tecnológica, reitora do IFPE, Cláudia Sansil, realizou seu 
discurso com agradecimento aos participantes, à equipe 
organizadora, aos voluntários e às representações estudantis.

A cerimônia acabou ao som do legítimo frevo pernambucano, 
com a apresentação da Orquestra de Frevo do IFPE Campus 
Belo Jardim.

Inscritos 28.309
Credenciados 21.457

Pôsteres selecionados 2.571

Pôsteres credenciados 2.237

Atividades Autogestionadas 366

Palestrantes nacionais da Programação oficial 33

Palestrantes Internacionais da Programação oficial 9 
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Capítulo VII - Os Números do III FMEPT

Inscritos 28.309

Credenciamentos 21.457

Pôsteres Selecionados 2.571

Pôsteres Credenciados 2.237

Atividades Autogestionadas 366

Palestrantes 42 (33 palestrantes nacionais, nove 
internacionais)

Acessos ao Portal 846.581

Twittter - Número de seguidores 481

Facebook - Número de curtidores 11.534

Número de notícias postadas 141

Vídeos postados no Canal do Fórum no Youtube 33

Visualizações do Canal do Youtube 6.505





Relatório do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 81

ANEXOS
ANEXO I - Programa de Seleção dos Voluntários

ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS

1 - O que é o Programa de Voluntários?

O Programa de Voluntários é uma oportunidade de pessoas ligadas às Instituições do Comitê Organizador 
do III FMEPT participarem do evento, através da cessão do tempo e da prestação de serviços ao evento.

2 - Quantos voluntários participarão do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica?

Trabalhando nas ações diretamente ligadas ao evento, serão aproximadamente 500 voluntários. Além 
dos voluntários diretamente ligados ao evento, poderemos ter outros voluntários ligados ao atendimento 
aos turistas, espalhados pelas cidade de Recife e Olinda.

3 - Quais as áreas de trabalho disponibilizadas no Fórum?

Requisitos-Perfil Local Atividades

 Atendimento ao Público durante o 
Evento

Atendimento Geral

 Atendimento ao Público nas respectivas 
conferências, debates e Palestras

Eventos Internos

Estudante de Turismo, Hotelaria, Letras 
ou fluência em idiomas

Central do Turista Informação sobre deslocamentos e 
locais de prestação de serviços

Estudante de Turismo, Hotelaria, Letras 
ou fluência em idiomas

Centro de Idiomas Tradução e acompanhamento

 Atividades culturais Acompanhamento e apoio

Estudantes de Gastronomia, Hotelaria, 
Turismo, Nutrição ou áreas afins.

Feira Gastronômica Acompanhamento e apoio

 Feira de Economia Solidária Acompanhamento e apoio

Estudantes de Curso ligados às Cíências 
e Tecnologia

Mostra de Inovação Tecnológica Acompanhamento e apoio técnico

 Mostra de Pôsteres Acompanhamento e apoio técnico

  Central de Acessibilidade Acompanhamento
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4 - Qual a idade mínima para ser voluntário nos eventos?

É necessário ter pelo menos 18 anos, completados até 26/05/2014, para poder ser voluntário. Não existe 
limite máximo de idade.

5 - Como fazer para ser voluntário?

É necessário fazer a inscrição via internet pelo formulário online <http://goo.gl/32x0mA>, participar do 
processo seletivo e acompanhar as notícias que serão divulgadas no site do FMEPT (http://www.fmept.
org/)

6 - Como me inscrevo para ser voluntário?

No site do Fórum, dentro da sessão “Inscrições”, será disponibilizado um link para fazer a inscrição no 
Programa de Voluntários.

7 - Quero enviar meu CV para ser aproveitado. Como faço isso?

As inscrições somente serão aceitas se forem realizadas online através do site do evento. Por isso, não 
adianta enviar o currículo. Preencha o formulário online e acompanhe as informações no site.

8 - Posso ser voluntário caso possua alguma deficiência?

Sim, o Comitê Organizador está dedicado a garantir que todo mundo tenha igual acesso ao Programa 
de Voluntários.

9 - Quais os Programas de Voluntários existentes?

O único Programa de Voluntários reconhecido pelo Comitê Organizador do Fórum é o Programa Oficial, 
que estará disponível no site oficial do evento.

10 - Eu não moro na Região Metropolitana do Recife. Como faço para participar do Programa de 
Voluntários?

A inscrição online pode ser feita de qualquer local, mas é importante que as pessoas saibam que terão de 
estar disponíveis para o trabalho no período determinado e na cidade de Recife, sabendo que o Comitê 
não proverá nenhum tipo de auxílio para a hospedagem e transporte.

11 - Como será o processo seletivo?

O processo será composto por fases (presenciais e online), sendo que a presença em todas é obrigatória, 
a saber:

• Inscrição no site (online);
• Seleção (online);
• Treinamento Geral (presencial);
• Treinamento Específico (presencial).
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12 - Quais os critérios de seleção?

A seleção será feita considerando as indicações do voluntário por área de interesse e o resumo das 
qualificações apresentadas no formulário de inscrição. Caso seja superado o número de 500 inscritos, 
os demais candidatos ficarão de sobreaviso para possível convocação.

13 - Como acompanharei o processo de andamento do Programa ao longo do tempo?

Todas as informações serão disponibilizadas no site do III FMEPT.

14 - O que o Comitê Organizador irá fazer com minhas informações?

Suas informações serão mantidas confidenciais e sob a responsabilidade do Comitê. É importante 
mencionar, no entanto, que poderão ser realizadas verificações de antecedentes criminais.

15 - Eu poderei escolher em que área atuar?

Os candidatos poderão informar suas áreas de preferência, porém, durante o processo de seleção, o 
perfil individual será verificado, assim como as habilidades de cada um. É importante que todos saibam 
que cada vaga requer conhecimentos, habilidades e uma determinada disponibilidade de tempo e, para 
a oferta de oportunidades, tais informações serão cruzadas para atingirmos o melhor resultado possível.

16 - O que eu vou receber por trabalhar no III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica?

O trabalho voluntário é por natureza um trabalho sem remuneração. Por conta disso, não haverá 
pagamento de nenhum tipo de salário ou ajuda de custo para hospedagem. Porém, visando não gerar 
ônus às pessoas que nos oferecem seu tempo, vontade e dedicação, o Comitê Organizador irá fornecer 
os uniformes, linhas gratuitas de transporte até o local do evento e alimentação durante o período em 
que estiver atuando como voluntário.

17 - Qual a duração do turno diário de trabalho voluntário?

O turno diário de trabalho voluntário durará até 10 horas, com intervalo para refeições.

18 - Por quanto tempo preciso estar disponível para o evento?

É necessário ter disponibilidade de pelo menos 3 dias durante o evento.

19 - Existe alguma diferença entre os tipos de voluntários?

Existem algumas funções que possuem requisitos muito específicos e, por isso, necessitam de 
conhecimentos e habilidades específicas. No processo seletivo, essas características serão levantadas e 
os voluntários alocados na área em que possuírem maior afinidade.

20 - Como posso contatar o Programa de Voluntários?

Através do e-mail voluntariosfmept@reitoria.ifpe.edu.br.

21 - Os voluntários poderão assistir às conferências e debates?
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Por princípio, não serão reservados assentos para os voluntários. Alguns poderão estar trabalhando nos 
corredores ou em áreas com visibilidade para as salas, mas é importante saber que em seu horário de 
trabalho estarão desempenhando as suas tarefas e, por isso, não deverão ter tempo para assistir aos 
eventos do Fórum.

22 - Para ser voluntário no Fórum Mundial, é necessário saber algum idioma além do português?

Nem todas as áreas necessitam o domínio de outros idiomas. Porém, em algumas funções, este é um 
fator determinante para seleção.

23 - Qual a programação do Programa de Voluntários?

Inscrições: 02 a 20 de abril de 2015

Análise das Inscrições: 23 a 27 de abril de 2015

Divulgação da Seleção: 02 de maio de 2015

Treinamento Geral: Maio de 2015 (horários e locais serão divulgados no momento da divulgação da 
seleção).
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ANEXO II - TERMO DE ADESÃO

CONDIÇÕES GERAIS

Pelo presente termo de compromisso, o Coordenador e o voluntário acima indicados, em conformidade 
com regulamentos do evento, normas do IFPE e lei nº 9.608/1998, comprometem-se expressamente 
a respeitar integralmente todas as condições do presente termo, enquanto estiverem no exercício da 
referida atividade. Este termo reger-se-á através das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A adesão do voluntário ao programa tem por finalidade o desenvolvimento 
de atividades de apoio, na realização do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
realizado nas datas e horários discriminados na tabela.

Datas Turno 1 Turno 2 Turno 3

26 de maio de 2015 12h às 21h 12h30min às 
18h30min

 

27 de maio de 2015 7h30min às 13h30min 12h30min às 
18h30min

 

28 de maio de 2015 7h30min às 13h30min 12h30min às 
18h30min

 

29 de maio de 2015 7h30min às 13h30min 12h30min às 
18h30min

 

CLÁUSULA SEGUNDA – As atividades a serem realizadas no III FMEPT são de caráter voluntário, não 
gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, tributária, previdenciária ou afim. 
O voluntário não receberá nenhuma forma de remuneração ou bolsa-auxílio.

CLÁUSULA TERCEIRA – Após a conclusão das atividades realizadas pelo VOLUNTÁRIO, a Secretaria 
Executiva do III FMEPT expedirá certificado de participação no evento, com a devida carga horária.

CLÁUSULA QUARTA – Das responsabilidades do VOLUNTÁRIO:

a) Executar as atividades de apoio a que foi designado, sob a responsabilidade do Coordenador de área 
para qual foi alocado, cumprindo carga horária diária mínima de 6 horas;

b) Cumprir a carga horária estabelecida, em horário estabelecido pelas partes, sem exceder 10 horas de 
trabalho diário, comunicando ao Coordenador imediato a impossibilidade de fazê-lo;

c) Comunicar imediatamente ao Coordenador qualquer alteração de dados cadastrados, principalmente 
mudanças de telefone e endereço, ou qualquer modificação que venha a ocorrer durante o período de 
vigência do evento;

d) Observar as normas de funcionamento do evento e as regras de utilização do espaço do Centro de 
Convenções de Pernambuco;
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e) Concordar com a Secretaria Executiva, quanto à possibilidade do mesmo a qualquer tempo e por 
divisão justificadas, cancelar ou suspender o projeto, sem que daí resulte qualquer direito a relação ou 
indenização da parte do Coordenador ou do Voluntário;

f) Cumprir com os compromissos assumidos neste termo, uma vez que o seu descumprimento implica....

CLÁUSULA OITAVA- Motivos para interrupção do serviço voluntário:

a) Automaticamente por término do termo de compromisso;

b) A qualquer tempo, a pedido do voluntário;

c) Por abandono pelo voluntário, caracterizando sua ausência injustificada no posto de trabalho;

d) Por cancelamento ou suspensão do evento;

e) Por comportamento inadequado do voluntário, ou quando este descumprir os compromissos 
assumidos e as normas institucionais;

f) Em atendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou regulamentar.

CLÁUSULA NONA- Das responsabilidades do Coordenador:

a) Acompanhar e orientar o voluntário nas diferentes fases do trabalho;

b) Responsabilizar-se pelo registro da carga horária disponibilizada pelo voluntário junto ao projeto;

c) Zelar pelo bom cumprimento das atividades do voluntário;

d) Comunicar imediatamente à Coordenação Geral do Programa qualquer alteração referente à área a 
que está vinculado;

e) Solicitar à Coordenação Geral o imediato desligamento do voluntário, nos casos em que este apresentar 
o desempenho insuficiente justificado, devendo esta solicitação conter a ciência do voluntário;

f) O descumprimento implica....

Por estarem em comum acordo com as condições deste termo, as partes assinam o presente em 2 vias 
de igual teor e forma, para que produza seus devidos fins e efeitos

∙ O trabalho voluntário a ser desempenhado no III Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica, de acordo com a Lei nº 9.608 de 18/02/98, transcrita no verso, é atividade espontânea, 
não remunerada, e não gera vínculo empregatício, nem funcional, ou quaisquer obrigações 
trabalhistas, previdenciárias ou afins.
∙ Compete ao voluntário participar das atividades e cumprir com empenho, comprometimento e 
interesse a função estabelecida.
∙ O voluntário isenta o III Fórum Mundial de Educação Profissional Tecnológica de qualquer 
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responsabilidade referente a acidentes pessoais ou materiais que por ventura venham a ocorrer no 
desempenho de suas atividades.
∙ O desligamento do voluntário das atividades do III Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica poderá ocorrer a qualquer momento, bastando apenas o desejo expresso de uma das 
partes.
∙ As despesas decorrentes de sua atividade voluntária serão ressarcidas desde que autorizadas 
antecipadamente pelo III Fórum Mundial de Educação Profissional Tecnológica .

O presente Termo de Adesão estará em vigor até 29 de maio de 2015, caso seja de interesse de ambas 
as partes.

Declaro estar ciente da Legislação específica, normas e procedimentos da organização social e que 
aceito atuar como voluntário conforme este Termo de Adesão.

Recife, maio de 2015.

--------------------------------------------

Assinatura do Voluntário                             

------------------------------------------         

Assinatura do Coordenador de Voluntários da Organização
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