
FAPCOM promove II Mostra de Tecnologia 
em março	  

 	  
Evento apresenta novas tecnologias para educação e 

comunicação para grandes públicos e aborda oportunidades 
para profissionais da área 	  

	  	  
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014 - A FAPCOM, 
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, promove a 
II Mostra FAPCOM de Tecnologia, nos dias 26 e 27 de março, 
das 9h às 19h, com o objetivo de reunir empresas e 
consultorias de tecnologia e comunicação que irão apresentar 
soluções inovadoras e novas tecnologias para educação e 
comunicação com grandes públicos.	  
	  	  
Na primeira edição do evento, que aconteceu em agosto de 
2013, a FAPCOM reuniu diversas empresas como: Epson, 
Yamaha, Kramer, Shure, entre outras referências no mercado 
audiovisual, que permitiram ao público interagir com 
equipamentos de tecnologia de ponta voltados para o 
mercado de comunicação.	  
 	  
Para o evento deste ano algumas empresas de tecnologia e 
comunicação já confirmaram a presença: Neocontrol, 
Discabos, MaxiÁudio, Kramer, Epson, Revista HomeTheater, 
Casa Digital, Editora Segmento, Infocomm, Netprime 
Consulting, Analysys Consultoria, Editora PAULUS, ANEC, 
LatinPress. “A Mostra FAPCOM é uma oportunidade de reunir 
em um mesmo espaço empresas e consultorias de tecnologia 
e comunicação para interagir com profissionais das áreas, 
estudantes, professores e gestores de educação, gerando 
capacitação e negócios”, explica Pe. Antonio Iraildo de Brito, 
pró-diretor acadêmico da FAPCOM.	  
 	  
O evento terá workshops com empresas apresentando os 
novos produtos, palestras sobre o mercado de tecnologia e 
comunicação, exposição de equipamentos e soluções de 
tecnologia.	  
	  	  



Serviço	  
Datas e horário: 26 e 27 de março de 2014, das 9h às 19h.	  
Local: FAPCOM - Rua Major Maragliano, 191 - Vila Mariana 
– SP.	  
Incrições pelo site: 
www.fapcom.edu.br/especial/mostradetecnologia	  
Informações pelo 0800 709 8707 ou pelo e-mail: 
eventos@fapcom.edu.br	  
Entrada Franca	  
	  
	  	  
Sobre a FAPCOM 	  	  
	  
Fundada em outubro de 2005, a Faculdade Paulus de 
Tecnologia e Comunicação é uma instituição voltada para a 
Comunicação Social e vinculada a Editora PAULUS, presente 
no Brasil há 82 anos. A FAPCOM oferece graduação com 
habilitações em Jornalismo (nota máxima no ENADE: 5); 
Publicidade e Propaganda; Rádio, TV e Internet; Relações 
Públicas e Filosofia e, neste ano de 2014, lançou os cursos 
de Graduação Tecnológica em Fotografia e Multimídia. Além 
disso, a FAPCOM oferece semestralmente, os cursos de 
extensão e o curso livre da Melhor Idade. 	  
	  	  
A FAPCOM une reflexão humanística às novas tecnologias, 
despertando no aluno o desejo pelo saber e levando-o a 
aprofundar o conhecimento sobre a cultura da Comunicação 
e a transformar a sociedade.	  
	  	  
Para outras informações, acesse o site: www.fapcom.edu.br	  
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