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conteudos

i

A SEQ oferece uma grande quantidade 
de conteúdos diversificados para que 
você possa escolher os quais mais 
atraem seu interesse. Durante a 
semana, há 16 palestras técnicas, 18 
v i s i t as  t é c n i cas ,  6  c u rsos ,  6 
workshops, 5 eventos integrativos e 
muito mais!

Você poderá optar pelo Pacote Padrão, SEQ Sênior ou 
Pós-Graduação. Cada pacote dá o direito de escolher 
uma determinada quantidade de conteúdos. Sempre 
fique de olho no nosso site e nas nossas redes sociais, 
onde divulgaremos mais informações sobre os 
conteúdos e pacotes.



Ande sempre com seu copo entregue no Kit

Chegue com antecedência em seus 
conteúdos (sobretudo nas visitas!)

No fim de Julho e começo de Agosto ainda 
faz frio, então, lembre-se de se agasalhar

Antes de fazer sua mala, atente-se ao 
nosso site para saber oque trazer para as 
Visitas Técnicas (algumas exigem sapatos 
fechados, calça comprida e blusa com 
mangas). 

dicas 
gerais 



O que trazer para a Semana 

Toalhas, shampoo, 
sabonete, escova de 

dentes, pasta de 

Produtos de higiene 
pessoal

Guarda-Chuva 

É difícil prever o clima 
em Barão Geraldo/ 
Campinas , então 
esteja preparadx!

RemédiosDocumentos

 No caso de voce 
precise util izar um 

medicamento 
específico e 
controlado.

Roupas e calçados 
confortáveis

Roupa Social

Para que você aproveite 
nossos conteúdos de 

forma agradável.

São essenciais para 
sua identificação.

Repelente e Protetor
Solar

Roupa de cama, 
colchão e travesseiro

Carregador

Para você participar de 
nosso coquetel com 

elegância e em grande 
estilo!

Atenção
Algumas visitas técnicas possuem certas 
ex igênc ias  quanto  à  vest i menta  e 
determinados acessór ios permit idos, 
portanto fiquem atentos às nossas redes 
sociais para não perder aquela tão sonhada 
visita!



RS - Restaurante Universitário III
PB - Prédio Básico

RU - Restaurante Universitário I

HC - Hospital de Clínicas UNICAMP
CECOM: Centro de Saúde da Comunidade; órgão 
responsável pelos programas de promoção de saúde à 
comunidade da Unicamp
CDC - Centro de Convenções
RA - Restaurante Universitário II

FCM - Faculdade de Ciências Médicas
DCE - Diretório Central dos Estudantes

FEA - Faculdade de Engenharia de Alimentos
FEF - Faculdade de Educação Física
IQ: Instituto de Química;

siglas
Qualquer dúvida durante a semana em relação 

a localização dos espaços, não hesite em 
entrar em contato com a comissão

Gerais 



siglas

PET - Programa de Educação Tutorial
Bloco C - Contém as salas de aula em que ocorrem algumas 
palestras, são elas: EQ11, EQ12,EQ22, EQ23
Bloco D - Auditório Pg05 

PROPEQ - Projeto e Pesquisa em Engenharia Química 
(Empresa Júnior)
AAAFEQ - Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de 
Engenharia Química

Bloco B - SIFEQ - Laborarório de Informática da Faculdade de 
Engenharia Química, lá ocorreram alguns cursos durante a 
Semana. 

CAFEQ - Centro Acadêmico da Faculdade de Engenharia 
Química

Faculdade de
Engenharia Química



inscricoes

O cadastramento será liberado no dia 30 de maio, mas ele será 
meramente um meio de comunicação para informar de maneira 
mais efetiva os congressistas interessados sobre a data de 
inscrição, que será dia 30 de junho. Sua participação será garantida 
apenas quando for realizada a inscrição.

Os conteúdos, workshops, visitas e palestras, estão explicadas 
em nosso site, e sugerimos fortemente que vocês leiam e 
procurem a comissão em caso de dúvidas. Haverá também um 
manual no site para explicar detalhadamente como a inscrição 
deve ser realizada e como funcionará a lista de espera para que 
você consiga os conteúdos desejados.

30 de junho 

Data 

18:00 
Horário 

i

s



Contatos 

Marcos Fiorentini
 (19) 98200-7598

Maria Garcia
 (11) 96628-6989

Stephanie Hatano
(11) 95423-242

Codenades

Ana Carolina 
(11) 98633-0139

Ana Kassia
 (19) 99845-2225

Carlos Deodato
(19) 99633-4706

Fernando Liedmann
 (41) 99636-1220

Gabriel Marangoni
(19) 98890-4588

Gianluca Palumbo
(12) 99162-5522

Giovane Oliveira
(15) 99785-2375

Giulia Vilela
(12)99766-5254

Rafael Oda
 (15) 98165-2121

Vitor Ferraz
 (14) 99634-3485

Comissão de Fasteiros



Alimentação

Aulus 
Yespeto
Bardana
Johnny Grill

Opções de alimentação em Barão Geraldo.

McDonald’s
Blitz Burguer
Subway
Burguer King 

Pizza Hut 
Domino’s Pizza

Cantina do 
Belo

Temakeria Makis 
Kanu Sushu

Estação Barão

GUA.CO
De la Rua



visitas
Restrições de vestimenta

Durante a semana a SEQ oferece diversas visitas técnicas para 
que os congressistas conheçam melhor o ambiente de 
trabalho de um engenheiro químico, porém é importante se 
atentar as regras de vestimentas. Algumas empresas fazem 
restrições como uso de sapatos fechados, de sapatos sem 
cadarço, de sapatos de couro, uso de camisetas de mangas 
longas, uso de calças jeans entre outras para adentrar a visita 
técnica. Mas não se preocupe, todas as restrições serão 
avisadas na página da SEQ no facebook com um período de 
antecedência para que você possa se preparar para a visita. 



alojamento
Alojamento (alojas) é o local onde vocês que são de fora da 
Unicamp poderão ficar acomodados durante a nossa semana 
acadêmica aqui dentro, basta levar o seu colchão/barraca e 
cobertor que o descanso será muito proveitoso. Nele, vocês 
sempre contarão com o auxíl io de pessoas da comissão 
organizadora para ajudá-los em qualquer dúvida e guiá-los pelos 
locais dessa faculdade. Para pessoas que querem maior 
comodidade, podemos estar indicando hostel/pousadas aqui da 
região. Em breve, estaremos divulgando onde se localiza os 
nossos alojas e em qual lugar cada turma irá ficar, fique atento !
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