INSTITUIÇÕES DE ENSINO APRESENTAM SEUS PROJETOS DE INOVAÇÃO NO PARQUE
DE IDEIAS DA FEIMEC 2018
Estandes e palestras apresentam projetos que as universidades vêm desenvolvendo para
garantir o futuro da indústria brasileira.
Iniciativa inédita, o Parque de Ideias da FEIMEC 2018 reúne algumas das mais
prestigiadas instituições de ensino do País, que expõe modernos projetos de inovação
industrial. O conteúdo é complementado por uma série de palestras ministradas por
professores de universidades e escolas técnicas e especialistas.
Quem passar pelo local pode conferir novidades, estudos e projetos que visam ao futuro
da indústria brasileira no seu mais amplo sentido tecnológico. Até o final da FEIMEC
2018, no dia 28, é possível conferir as muitas inovações.
Um exemplo é o Centro Universitário FEI, que trouxe para a FEIMEC um carro de corrida
a combustão, o Fórmula FEI Combustão. O objetivo da entidade é destacar a leveza, a
resistência e o alto desempenho deste carro, graças à sua estrutura em monocoque de
carbono. Também são apresentados os demais componentes do veículo, que foi
inteiramente projetado pelos alunos da FEI, tais como chassis, suspensão, direção,
freios, motor, transmissão e aerodinâmica.
Quem também está com um estande no Parque de Ideias é o ITA (Instituto Tecnológico
de Aeronáutica). A atração principal do instituto é o “desafio dos cubos”. São peças
produzidas por uma impressora 3D, as quais formam um cubo e desafiam os visitantes.
Quem finalizar o desafio com êxito ganha o curso “Processos não convencionais de
fabricação” da instituição.
Já a Poli/USP participa com a escola de Engenharia e apresenta seu grupo de extensão
Poli Náutico. Formado por alunos de graduação, o foco do grupo é construir
nautimodelos para competições variadas. No estande, os visitantes conferem o design
de um barco, como funciona a fabricação desses modelos náuticos, bem como
acompanha parte do andamento dos projetos.
A FAAP (Fundação Armando Alvarez Penteado), por sua vez, marca presença com um
projeto de aplicativo para a programação e o controle de uma bancada
eletropneumática. A ideia é que o APP possa ser utilizado por pessoas sem grandes
conhecimentos de programação CLP.
Participam também do Parque de Ideias o Instituto Mauá de Tecnologia, que apresenta
uma demonstração dos padrões de Manufatura Avançada, desde como utilizá-los até
quais benefícios trazem para as companhias de todos os tamanhos; e a UFSC, que trouxe
para a FEIMEC seu Laboratório de Mecânica de Precisão (LMP).
FEIMEC 2018
Iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e da
Informa Exhibitions, com apoio de 69 entidades setoriais, a FEIMEC oferece um ambiente ideal
para a realização de networking e negócios, com a presença confirmada de empresas âncoras

do setor entre seus 460 expositores, que representam mais de 900 grandes marcas nacionais e
internacionais.
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa cerca
de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos,
cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está
estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político em
Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão
profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para
as suas associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o
comércio e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em
termos de tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.

A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo
e, aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera
oportunidades e relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo (sede)
e Curitiba e cerca de 200 profissionais, a empresa conta em seu portfólio com marcas
como Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF
Franchising Expo, Serigrafia SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High
Design Home & Office Expo, entre outros, totalizando 21 eventos setoriais. No mundo,
atua em 150 escritórios em 57 países e é líder em inteligência de negócios, publicações
acadêmicas, conhecimento e eventos, com capital aberto e papéis negociados na bolsa
de Londres.
SERVIÇO
FEIMEC – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos
Data: 24 a 28 de abril de 2018, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Horário: Das 10h às 19h (dia 28, das 9h às 17h)
Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Patrocínio Oficial: Romi
Mais informações: www.feimec.com.br
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