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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2017 
 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( X) EXTENSÃO 

Título: Estética in São Paulo: Feira de Saúde, Beleza e Bem-estar (3º Congresso 

Internacional Científico Multidisciplinar em Estética).  

Área temática: Desenvolvimento Econômico Social  

Data: 16/02/17 a 03/04/17 

Em um evento técnico-científico como uma palestra, congresso ou uma conferência têm-se 
uma ótima oportunidade de não somente atualizar ou se envolver com temáticas novas, 
mas também para o acadêmico fazer contato com pessoas envolvidas na área em que se 
deseja trabalhar. A maioria destes eventos abre espaço para a apresentação de trabalhos 
científicos. É o momento oportuno para divulgar seus estudos e seu potencial para um 
grupo seleto de profissionais. Com isso, motiva-se o aluno em seu curso, assumindo este 
uma postura mais crítica sobre o conteúdo ministrado em sala de aula. É um momento de 
novas realidades, experiências e convivências que se transformam em novas 
aprendizagens. Já em feiras de produtos e exposições o foco é na difusão de novas 
tecnologias ou mesmo um novo negócio. Da mesma forma o evento torna-se um elo entre 
o mundo acadêmico e o de negócios, colocando frente a frente desenvolvedores, 
investidores e clientes potenciais. Portanto, os eventos técnico-científicos são excelentes 
oportunidades de se atualizar, interagir e aprimorar seu currículo se configurando como um 
atalho da academia para o mercado. 
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