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CAPÍTULO 16

O EVENTO TELECOMPTEC

Mozart Lemos de Siqueira

Introdução

Desde 2009, a Unilasalle promove um ambiente de aprendizagem e o planejamento de ações conjuntas 
entre alunos, egressos, professores e profissionais da área da informática. O Telecomptec pode ser considerado o 
maior evento da área da TI (Tecnologia da Informação) que a Universidade organiza. Nos últimos anos vem sendo 
organizado pelo setor de eventos, pelo Diretório Acadêmico dos cursos da área de TI (dacomp) e Coordenações 
dos Cursos desta área, sempre contando com o apoio de pelo menos uma empresa da área de tecnologias. Este é 
um evento gratuito e aberto ao público e normalmente acontece no primeiro semestre, em maio.

O Telecomptec tradicionalmente é formado por palestras, minicursos e painéis; onde são apresentados 
trabalhos qualificados de profissionais que atuam na área de Tecnologia da Informação. O evento foi criado para 
atender o público de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Ciência da Computação 
e cursos Tecnológicos da Universidade. Com o passar do tempo, nesses onze anos, o evento passou a atrair 
graduandos e egressos de outros cursos atingindo outras áreas do conhecimento.

Público Alvo do Evento

O público alvo engloba acadêmicos de todos os níveis, alunos do ensino médio, professores e profissionais 
da área da TI e afins. Tradicionalmente, o Telecomptec se caracteriza por proporcionar um momento de reunião 
entre este público no âmbito da cidade de Canoas e do estado do Rio Grande do Sul, reunindo também palestrantes 
e painelistas conhecidos na área da TI. Destaca-se que o evento reúne grande número de participantes, como em 
alguns anos onde houveram inscrições como em 2009 - 300 inscritos, 2010 - 450 inscritos, 2011 - 600 inscritos e 
2012 - 650 inscritos. A figura 1 ilustra a ocupação do salão de atos da universidade que sempre teve uma grande 
ocupação durante as noites que o sediou o evento. O evento também usou outros espaços. 

Objetivos do Evento

O primeiro objetivo do evento é qualificar os alunos da Universidade La Salle nas áreas que o compõem, 
esta qualificação será aprimorada através da participação de profissionais de mercado para mostrar o que está 
acontecendo no mundo profissional, com os alunos apresentando seus trabalhos, seja por meio de painéis e 
palestras ou mesmo em minicursos. Isso demonstra o lado de inovação e empreendedorismo do evento, que 
tenta tirar os acadêmicos da zona de conforto e pensarem diferente na semana do evento. 

Além de questões técnicas, o evento também propicia ações culturais, sociais e de integração com outras 
áreas. Como exemplo, em algumas edições onde houveram apresentações musicais no decorrer do evento ou 
mesmo exposições como a de carros de corrida, inclusive um Dragster, na nona edição do evento. A integração 
com outros cursos, fora da área de TI, acontece convidando alunos de outros cursos para palestras com temas 
que sejam aderentes. A participação dos alunos do direito e da psicologia na palestra “Protegendo Anjos” com 
o tema da investigação virtual sobre pedofilia. Esta palestra foi proferida por um policial federal na edição de 
2019 e pode ser apontada como exemplo dessa multidisciplinaridade do evento. A parte social também pode ser 
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expressada pelo almoço de encerramento que acontece aos sábados e traz os participantes para confraternizar no 
campus. A figura 2 apresenta alguns momentos culturais e sociais dos eventos.

Cabe salientar que neste ano de 2020 havia uma grande expectativa para o XII Telecomptec que já estava 
agendado para maio, porém devido a pandemia causada pelo Covid-19 o evento foi cancelado e transferido para 2021.

O Telecomptec também é um fórum regular onde são apresentados os avanços recentes na área de TI, 
para ter uma noção da diversidade de temas que já foram tratados ao longo dos anos a figura 1 apresenta uma 
nuvem de palavras com os temas, mas não são todos os temas que já foram apresentados.

Figura 1 - Nuvem de palavras com temas apresentados ao longo das edições

Esta nuvem de temas da figura 3, onde se destacam o nome do evento, a citação dos cursos e muitos 
assuntos relevantes da TI pode ilustrar o misto de empreendedorismo e inovação que permeia o evento. Nela é 
possível encontrar temas que são atuais hoje, como Internet das Coisas assim como temas que eram novidades em 
2009, como Big Data e que ainda fazem parte do currículo dos cursos e de áreas de trabalho e desenvolvimento 
de muitas empresas.

Apoio e Patrocínio ao Evento

O Telecomptec utiliza a infraestrutura da universidade e historicamente não cobra inscrição para 
participantes. O evento dispõe de patrocinadores que permitem disponibilizar o coffee break para os participantes 
e também a criação de brindes para entrega no credenciamento ou para sorteios.  O apoio também pode 
ser medido pelas palestras de profissionais de diferentes instituições como Unilasalle, Unisinos, UFRGS, Oi, 
TopTrend, STB, SUCESU, SOFTSUL, i-devNet, InfiniIT, DBC, Datacom, Ilegra, NET, Sisnema, Alfamídia, Visão 
Internet, Digitel, Internetsul, Totvs, Kinghost, Grupo RBS, Embratel, Redehost, Taugor, White Cube, Terra TV, 
Dell, Triider, Umbler, Cisco, Sispro e Outsystems, dentre outras.

Para obter o patrocínio a organização do evento elabora um documento explicando o evento, apresentando 
os objetivos e sugerindo valores de apoio e patrocínio. Esse documento é distribuído para empresas da região e 
tem dado retorno ao longo dos anos, sendo que há empresas que patrocinam por mais de uma edição.

Resultados Alcançados

O apoio que tem recebido da Universidade e de empresas da região e de outras regiões pode ser considerado 
um resultado importante do evento que demonstra ser relevante para a comunidade acadêmica e geral também.
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Fomentando a participação de egressos desde as primeiras edições, estes “casos de sucesso” ajudam no 
processo de retenção e sentimento de valorização do curso entre o corpo discente. A apresentação de egressos que 
possuem seus próprios empreendimentos permite ajudar os atuais graduandos a identificar o empreendedorismo 
como um caminho possível.  

No intercâmbio dos discentes com os representantes de empresas da área de TI, já tivemos alunos 
conseguindo estágios ou mesmo interesse de headhunters em prospectar oportunidades como empresas de 
recrutamento que já apoiaram.

A visibilidade que o evento traz para a Universidade e para os cursos que formam o público pode ser apontada 
como resultado positivo, visto que a comunidade participa, conhece a instituição, e um pouco do que é feito aqui.

Com toda essa história, o Telecomptec faz parte do calendário da Unilasalle.

Apresentações Telecomptec

Fonte: Flickr (2019)23

Apresentações Telecomptec

Fonte: Flickr (2019)24

23  Saiba mais em: <https://www.flickr.com/photos/universidadelasalle/albums/72157708793093513>
24  Saiba mais em: <https://www.flickr.com/photos/universidadelasalle/albums/72157708793093513>


