
XII CONCURSO DE PONTES
Proposta de apoio social

XII CONCURSO DE PONTES

20 de Setembro, Quarta-feira, no campus da UNESP-FEG



 O EVENTO

XII CONCURSO DE PONTES

O Concurso de Pontes é um evento tradicional da UNESP-FEG, organiza-
do pelo Centro Acadêmico de Engenharia Civil. O objetivo do concurso é 
aplicar os conceitos vistos em sala de aula na área de estruturas, arqui-
tetura, analise estrutural e resistência dos materiais. Alem disso, o con-
curso colabora para o relacionamento em equipe, organização e entrega 
de projeto em determinado prazo. Pela segundo ano, o evento traz uma 
proposta social de inclusão de estudantes de ensino médio de escolas 
públicas de Guaratinguetá. 

 PÚBLICO ALVO
O evento é composto por 75 estudantes de engenharia civil divididos em 
5 universidades, todas localizadas na região do Vale do Paraíba.
Além dos participantes, o concurso atrai diversos espectadores, sendo 
estes funcionários, professores e pricipalmente estudantes de outras 
engenharias. Isso ocorre devido ao concurso ser realizado na área mais 
movimentada do campus.
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Pelo segundo ano ocorrerá a participação de 8 alunos do 
ensino médio de escolas públicas de Guaratinguetá. Essa 
participação visa mostrar que a universidade pública não 
está fora do alcance dos alunos de escolas públicas brasi-
leiras, também incentiva a procura e o interesse pela en-
genharia. Estes alunos são divididos em 2 grupos, cada 
grupo contendo 4 alunos e 1 universitário da UNESP, afim 
de auxiliá-los no conteúdo técnico/prático das disciplinas 
envolvidas.

 SOCIAL
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 DADOS

Ao longo dessa 

história de  11 anos do 

Concurso de Pontes, 

foram mais de 100 

pontes construidas, 

por aproximadamen-

te 700 universitários.

 universidades

 participantes

 observadores
 ao longo do dia

5 

75 

3000 

+ 4000  alcance nas
 redes sociais
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 Porque nos apoiar?

 

 Benefícios para a empresa apoiadora

 Apresente sua empresa diretamente a futuros engenheiros civis

 Vincule sua empresa a projetos acadêmicos e sociais

 Fortaleca a sua marca entre os jovens universitários

 Parceria com uma das universidades mais respeitadas do país

O CAEC é uma instituição 
sem fins lucrativos, portanto 
todo projeto realizado de-
pende financeiramente de 
colaboradores externos. 
Nossos objetivos como ora-
nização são, através desses 
projetos, complementar a 
carreira acadêmica dos 
alunos da UNESP-FEG e 
diminuir a distância entre os 
alunos do ensino médio e o 
ensino superior
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 INVESTIMENTO

 

Finalidade do dinheiro

Todo o dinheiro arrecadado 
pelos apoiadores sociais será 
utilizado para a compra do 
prêmio separado para a escola 
pública melhor colocada no 
concurso, alimentação, trans-
porte e outros pequenos 
gastos no dia do evento.

Quanto?

R$ 500,00 

Muito obrigado pela atenção
Se a sua empresa se interes
sou em nos apoiar nesse proje
to, entre em contato conosco 
utilizando os e-mails ou telefo
nes listados na página seguinte.



 CONTATO

 Coordenador geral

 Diretor de finanças

 Nicolas M Santos Davies
 nicolasdavies93@gmail.com
 (13) 98162-0129

 Getúlio Silva Guardiano Santana
 getulioguardiano@hotmail.com
 (11) 99393-4488

 CAEC - Centro Acadêmido da Engenharia Civil

 Av Dr Ariberto Pereira da cunha, 333
 Cep 12516-410 - Guaratinguetá SP
 (12) 3123-2134

 Agradeçemos pelo seu tempo


