
Realização – Acadêmicos 4º ADM UTFPR Campus Pato Branco



*Apresentar todas as atividades

desenvolvidas na SEAAD 2016 desde

o planejamento até a execução e

controle



Realizar a I edição do SEAAD – Semana Acadêmica de

Administração do Curso de Administração da UTFPR-

Campus Pato Branco, com a temática “Gestão Estratégica:

criatividade, inovação e carreiras”, nos dias 17 a 19 de

outubro de 2016, direcionado para a comunidade

acadêmica de Pato Branco, integrando o projeto

multidisciplinar do 4º Ano do referido Curso.



*Definir público-alvo e estabelecer estratégias para alcançá-los. 

* Rastrear temas, formatos e possíveis palestrantes, 

empreendedores e docentes. 

*Viabilizar recursos financeiros, estruturais e humanos para a 

execução do evento. 

* Prever planos de contingências para possíveis falhas no decorrer da 

execução do evento. 



Inscrições e Certificados

INFRAESTRUTURA

CAPTAÇÃO RECURSOS

ATRAÇÕES

Coordenação geral 



* Semana Acadêmica e não parceria com TECSUL

* Tema: Gestão Estratégica: Criatividade, Inovação e Carreiras

* Palestra * Workshops * Cases de Sucesso

* Público Alvo





* Pesquisa de valores em outros locais

* Comodidade dos participantes

* Valores Disponíveis









Dia 17/10/2016

Palestra Prof. Dr. Fábio Vizeu

O desenvolvimento da comunicação

organizacional: a criação do diálogo

e de espaços de fala







ATRAÇÕES PLANEJADO
INSCRIÇÕES NO 

SITE

PARTICIPANTES 

EFETIVOS

Palestra Fábio Vizeu
350 108 140

Workshop Oratória 25 40 39

WorkshopCoaching 20 21 19

Workshop Excell 20 20 16

Workshop Branding
25 25 30

Workshop Minha 

ideia é um bom negócio
25 09 09

Workshop Basta ter 

uma ideia
25 06 06

Workshop Bolsa de 

valores
25 20 16

Workshop Inovação e

Criatividade
25 08 10

Cases de Sucesso 350 96 130

TOTAL 415



* Palestra Vizeu – palestra

dinâmica, interativa, a música

ajudou, o tema abordado foi

interessante;

*Workshops – os temas abordados

foram de acordo com a demanda,

não tivemos custos com

instrutores, boa participação,

*Cases de Sucesso – Evento sem

custo, conhecimento repassado

pelos cases foi de acordo com o

esperado pela organização.



* Falta de parcerias (universidades)

* Escolha dos workshops

* A palestra poderia ter mais divulgação

para empresas, a palestra teve grande

foco para gestores e empreendedores.

* Falta de participação dos acadêmicos de

Administração

* Sugestão: Falar via telefone com

palestrantes (se possível) para ver

efetivamente o que e como será a

palestra..





Questionários

Pesquisa Satisfação



Divulgação em Mídias

Flyers





*Avaliação do evento (programação,

organização, localização e

divulgação)

* Avaliação dos workshops/

palestras/cases (tema, desempenho

dos palestrantes/professores,

satisfação).

*289 questionários respondidos.

























* Comentários e sugestões

“Faltou indicações 

para encontrar os 

cursos” 
Participante do Workshop 

Noções de investimentos.

“Muito boa à 

palestra, adorei!”
Participante do workshop 

Técnicas de oratória.







Funcionalidades SYMPLA TREND

Inscrições On-line OK OK

Personalização do sistema com a logo do Evento OK OK

Personalização de Ingressos OK OK

Aplicativo Próprio de Check-In OK Não

CHECK-IN via leitor de códigos de barras OK Não

CHECK-IN via QRCode OK OK

Criação de certificados avulsos Não OK

Emissão de certificados OK OK

Impressão de Certificados pelo Hotsite OK OK

Envio de certificados por e-mail OK OK

Pagamento on-Line OK OK

Formas de pagamento diversificada (Cartão de Crédito, Debito ONLINE, Boleto Bancário) OK OK

Relatórios Personalizados Não OK

Relatórios de vendas e Ingressos OK OK

Questionário de satisfação do evento Não Não

Notificações por SMS para participantes OK OK

Hotsite OK OK

Envio de e-mails p/ participantes OK OK

Suporte on-line OK OK

Suporte Presencial Não OK

Treinamentos Não OK

Acompanhamento Presencial no evento Não OK

Total 23 26



* Pagamento realizado, mas vaga aguardando pagamento

* Vagas aguardando Pagamento

* Problema para gerar certificados

* Relatórios

* Cobrança ingressos curso Administração





Falha de comunicação do grupo 

com outros.

Atenção em relação às datas e

ao planejamento

Plataforma ficou pronta no

mesmo dia do início das

divulgações.

 Plataforma foi muito

importante para a realização

do evento.



CAPTAÇÃO RECURSOS

















Trabalho em equipe

Dedicação; Empenho

Parceiros



Dificuldade (pouco dinheiro)

Restrições para a captação de 

recurso

Outros eventos.

Falta de disponibilidade.



INFRAESTRUTURA











* Insistência do professor durante as aulas e da liderança para a
realização das etapas do projeto, foi de suma importância para o
engajamento e animação de todos;

*Adquirir o conhecimento prático da matéria em conjunto com o
teórico;

*Autonomia para tomada de decisões;

*Ênfase ao curso e áreas específicas da administração;

*Aprendizado para resolução de conflitos e problemas que surgiram
durante o projeto;

*Entrosamento entre os membros dos grupos, mesmo com os
integrantes sem tanta afinidade;



*Comunicação assertiva e constante dos organizadores

*Confirmação da liderança de alguns integrantes dos grupos;

*Cada integrante do grupo contribuiu com alguma parte projeto;

*A escolha de profissionais gabaritados e temas atuais para os
minicursos geraram retorno positivo sobre o evento;

*Os cases de sucesso com os gestores de áreas diferentes,
trouxeram experiências e trajetórias reais de vida profissional,
trazendo também pontos positivos para o evento.








