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Mostra Competitiva do SET Universitário abre
inscrições
Novidades marcam a 24ª edição do concurso

O SET Universitário, promovido pela Famecos, chega a sua 24ª edição com novidades. Neste ano, as
inscrições para a Mostra Competitiva já estão abertas e podem ser feitas com bastante antecedência.
Conforme a organização do evento, a mudança tem o objetivo de proporcionar maior organização das
universidades e mais tempo para os estudantes cadastrarem seus trabalhos. O evento está marcado
para acontecer entre os dias 12 e 14 de setembro e as inscrições podem ser feitas até 22 de junho.
Outra novidade é que, em muitas categorias, a submissão de trabalhos será diretamente pela internet,
sem a necessidade de enviar os materiais fisicamente.
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Desde 1988, o SET Universitário tem o objetivo de proporcionar aos alunos a troca de experiência com
professores, pesquisadores e profissionais que atuam no mercado. Na última edição, foram oito
palestras, 18 oficinas e a Mostra Competitiva, que premia alunos criadores dos melhores trabalhos
acadêmicos. O concurso tem inscritos de sete estados brasileiros, inclusive premiando trabalhos de
Santa Catarina e São Paulo, além do Rio Grande do Sul. O evento contou com a participação de cerca
de 3 mil participantes.
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