
TEMA DATA HORÁRIO ESPAÇO FISICO EMENTA PALESTRANTE link

Programação na Prática com a Integração de 

Ambientes Predecessores e 

Contemporâneos

17/out 09:00 - 11:00 SALA 119

Apresentação do formato de prestação de serviços no mercado, conhecimentos 

envolvidos na execução do serviço, tecnologias utilizadas, softwares 

predecessores e contemporânemos utilizados,  possíveis falhas durante a 

prestação de serviços, dificuldades, SLA e custos envolvidos.

Marcos Mesquita

https://www.sympla.com.br/programacao-na-pratica-com-a-

integracao-de-ambientes-predecessores-e-

contemporaneos__1745092

Cybersecurity: Principais Riscos Cibernéticos 

Corporativos e Estratégias de Prevenção
17/out 19:00 - 21:00 SALA 119

Apresentação das principais ameaças cibernéticas e riscos de ataques hackers 

nas empresas e como responder ao cenário com ações de prevenção.
Rodrigo Costa dos Santos

https://www.sympla.com.br/cybersecurity-principais-riscos-

ciberneticos-corporativos-e-estrategias-de-

prevencao__1745192

Inovação e empreendedorismo: “Smart Light 

- Sistemas de Iluminação Eficiente” 

(Palestrantes: Startup Pegasus)

17/out 19:00 - 21:00 SALA 118

Smart Light: sistema de iluminação desenvolvido pela Pegasus, com intuito de 

promover redução de energia com a automatização da leitura da iluminação 

natural do ambiente, requisitando somente a potência necessária da iluminação 

artificial, de modo a atingir os valores de iluminação normatizados, garantindo 

assim, eficiência do uso dos sistemas de iluminação  e conforto visual.

Maria Eduarda e João Henrique
https://www.sympla.com.br/inovacao-e-empreendedorismo-

smart-light---sistemas-de-iluminacao-eficiente__1745190

Desafios, dúvidas e incertezas na 

Responsabilidade Técnica na construção de 

edificações residencias sob a ótica de um 

recém formado.

17/out 21:00 - 22:30 SALA 119

Apresentar questões práticas, dificuldades e soluções, de ordem técnica 

(métodos executivos, orçamentos, planejamentos, canteiro de obras), 

legislativas (licensas, projetos e legalizações, habite-se), entre outras 

vivenciadas por um recém-formado em início de carreira empreendodora.

Hugo Leonardo

https://www.sympla.com.br/desafios-duvidas-e-incertezas-na-

responsabilidade-tecnica-na-construcao-de-edificacoes-

residencias__1745202

Processos de Produção Cervejeiros - em casa 

e na indústria
18/out 09h00 - 10h30 SALA 118

Cerveja. Definição e história. Processo de Produção. Processo Industrial X 

Processo Homebrewer. Equipamentos.
Cesar Peixoto

https://www.sympla.com.br/processos-de-producao-

cervejeiros---em-casa-e-na-industria-manha__1745210

Modelo PMI de Gestão de Projetos 18/out 10h30 - 12h00 SALA 118 Projetos. Projetos de Engenharia e de TI. Modelo PMI. Etapas. Aplicabilidade. Marcelo Moraes
https://www.sympla.com.br/modelo-pmi-de-gestao-de-

projetos-manha__1745212

Processos de Produção Cervejeiros - em casa 

e na indústria
18/out 19h00 - 20h30 SALA 119

Cerveja. Definição e história. Processo de Produção. Processo Industrial X 

Processo Homebrewer. Equipamentos.
Cesar Peixoto

https://www.sympla.com.br/processos-de-producao-

cervejeiros---em-casa-e-na-industria-noite__1745221

Oficina - construções sustentáveis: 

otimizações em projetos com vistas à 

eficiência hídrica, energética e financeira.   

18/out 19:00 - 21:00 SALA 118

Oficina organizada em dinâmicas: aplicação de ferramenta analítica para 

otimização de sistemas prediais; apresentação de dispositivos e alternativas 

para se obter economia e eficiência; elaboração de proposta em grupo.   

Rafael Junger de Castro Medeiros

https://www.sympla.com.br/oficina---construcoes-sustentaveis-

otimizacoes-em-projetos-com-vistas-a-eficiencia-

hidrica__1745230

Modelo PMI de Gestão de Projetos 18/out 20h30 - 22h00 SALA 119 Projetos. Projetos de Engenharia e de TI. Modelo PMI. Etapas. Aplicabilidade. Marcelo Moraes
https://www.sympla.com.br/modelo-pmi-de-gestao-de-

projetos-noite__1745236

ESG (FIRJAN) - Palestrante Jorge Peron 19/out 09:00 - 11:00

Contextualiação do tema ESG, ressaltando as mudanças sociais e econômicas 

que conduzem a definição de novas ações e estratégias por parte da indústria, 

além de apresentar as principais entregas da Firjan e tendências de futuro.

Jorge Peron
https://www.sympla.com.br/esg-firjan---palestrante-jorge-

peron__1748516

Mercado de Jogos Digitais - Uma visão geral 

da indústria nacional e internacional
19/out 09:40 - 11:00

Apresentação da indústria de jogos, como conseguir um trabalho na área que 

cresce a cada ano. Relação das áreas de games, jogos indies e AAA.
Renato de Medeiros

https://www.sympla.com.br/mercado-de-jogos-digitais---uma-

visao-geral-da-industria-nacional-e-internacional__1748518



Oficina - Escrita científica para além do 

Word
19/out 10:00 - 11:30 LAB 5

Apresentação e prática do LaTeX. Ferramenta poderosa para escrita científica 

(TCCs, artigos, dissertações, teses, relatórios técnicos, etc.) que automatiza e 

simplifica todas as formatações e estruturação presentes em todo trabalho 

profissional/acadêmico.

Michael Souza
https://www.sympla.com.br/oficina---escrita-cientifica-para-

alem-do-word__1745242

Oficina - Git e GitHub na prática. Gerencie 

versões e compartilhe seus projetos.
19/out 18:00 - 21:30 LAB 5

Vamos praticar em laboratório os comandos essenciais do GIT, além de 

sincronizar e compartilhar os projetos no GITHUB. Duas ferramentas 

indispensáveis a qualquer desenvolvedor de softwares.

Fabricio Curvello
https://www.sympla.com.br/oficina---git-e-github-na-pratica-

gerencie-versoes-e-compartilhe-seus-projetos__1745261

Inovação e empreendedorismo: 

“Empreender não depende de lugar” 

(Palestrante: Carlos Junior ex-aluno IBMR 

eng. civil)

19/out 18:00 - 19:30 SALA 118
Logtech fundada na maior comunidade da America Latina voltada para o last 

mile proporcionando cidadania para moradores das favelas.
Carlos Junior

https://www.sympla.com.br/inovacao-e-empreendedorismo-

empreender-nao-depende-de-lugar__1745248

Direcional Engenharia 19/out 19:30 - 21:00 SALA 118

A Direcional Engenharia vem apresentar sua missão, valores e visão corporativa 

ao estudante do IBMR. Falar sobre os ramos de atuação, projetos e desafios, 

além da carreira e das competências do profissional contemporâneo.

https://www.sympla.com.br/direcional-engenharia__1745258

Inovação e empreendedorismo na 

construção civil: "Construaction - soluções 

em alvenaria estrutural". (Palestrantes José 

Antonio e Misael Pinheiro)

20/out 18:00 - 20:00 SALA 119
Apresentação de soluções inovadoras na alvenaria estrutural - O GBloc: ganho 

de produtividade, execução eficiente e responsabilidade ambiental.)

José Antônio Feitosa e Misael 

Pinheiro

https://www.sympla.com.br/inovacao-e-empreendedorismo-

na-construcao-civil-construacao---solucoes-em-alvenaria-

estrutural__1745278

Mercado de trabalho TI & Princípios ágeis 20/out 19:00 - 21:00 SALA 1B Ideias sobre mercado de trabalho e princípios ágeis Renato Rocco Junior
https://www.sympla.com.br/mercado-de-trabalho-ti--

principios-ageis__1745295

Acústica - Mitos e Verdades 20/out 19:00 - 21:00 SALA 5B
Verificação das diferenças entre som e ruído, a física que envolve ambos, 

noções de procedimentos de medição, conforto acústico entre outros.
André Valadão

https://www.sympla.com.br/acustica---mitos-e-

verdades__1745271

Excel - Tabela dinamica, Introdução ao 

Power query e Power BI.
20/out 9:00 - 12:00 Lab 5

Apresentação de ferramentas de tabela dinamica, power query e introdução ao power 

BI
Carlos Sandro Carpenter 

https://www.sympla.com.br/excel---tabela-dinamica-

introducao-ao-power-query-e-power-bi__1748512

Segurança da Informação Organizacional e 

LGPD 13.709/2018
21/out 09h00 - 11h00 SALA 2B

Apresentação dos principais objetivos pertinentes à importância da Segurança 

da Informação e a gestão nas Organizações com ou sem o uso da tecnologia. 

Identificação de riscos, ameaças e soluções específicas. Fundamentos da Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD 13.709/2018) diante do cenário brasileiro na 

era das informações.

Wellington Ávila
https://www.sympla.com.br/seguranca-da-informacao-

organizacional-e-lgpd-137092018__1745285

NR 18 – Será que minha obra segue tudo 

que diz a norma? Uma discussão a respeito 

de segurança na construção civil. 

21/out 19:00 - 21:00 SALA 118
A oficina se divide em uma etapa de apresentação das NRs, aprofundamento na 

NR18, seguida de dinâmica com identificação de falhas. 
Rafael Junger de Castro Medeiros

https://www.sympla.com.br/nr-18--sera-que-minha-obra-

segue-tudo-que-diz-a-norma-uma-discussao-a-respeito-de-

seguranca__1745290

Mercado de Capitais - Carreira do Assessor 

de Investimentos
21/out 21:00 - 22:30 SALA 118

Apresentação do contexto histórico do mercado de capitais no Brasil, 

abordando o surgimento da profissão, cenário atual e perspectivas. 

Contextualizando a formação do profissional e a atuação junto ao mercado.

Paulo U. N. Oliveira
https://www.sympla.com.br/mercado-de-capitais---carreira-do-

assessor-de-investimentos__1745303

Business Model Canvas - Olhando para seu 

projeto com facilidades na percepção de 

problemas e resultados futuros.

21/out 19:00 - 21:30 SALA 119
Apresentação desta ferramenta estratégica visual que auxilia demais na 

implementação de projetos, ideias e negócios.
Fabricio Curvello

https://www.sympla.com.br/business-model-canvas---olhando-

para-seu-projeto-com-facilidades__1748509


