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Resumo
O SIMEPE é o maior evento do IF Sudeste MG, instituição pluricurricular,
multicampi, empenhada em ministrar educação integral, inclusiva e emancipatória
para os seus estudantes e comprometida com o fortalecimento da sua relevância
e presença junto às comunidades do seu espaço social, a Zona da Mata e o
Campo das Vertentes de Minas Gerais. O SIMEPE é uma ação coordenada das
Pró-Reitorias, que promove o intercâmbio do conhecimento produzido nas onze
unidades do instituto e a integração entre servidores e estudantes, com uma
programação diversificada: apresentações de trabalhos técnico-científicos dos
estudantes; apresentações dos coletivos artísticos dos campi, que têm o objetivo
de concretizar a atuação do IF Sudeste MG como mediador cultural; realização do
seminário de internacionalização, que objetiva apresentar os programas de
mobilidade internacional do instituto; realização do Concurso de Inovação, para
incentivar o potencial criativo dos pesquisadores e disseminar ações inovadoras. A
programação também conta com espaços de formação, através de oficinas e
minicursos sobre temas que transitam pelas áreas da tecnologia,
empreendedorismo social e arte-educação. Para a organização, são designados
servidores da Reitoria e dos campi. Também há o apoio de estudantes da
instituição, como os do Curso Técnico em Eventos e do Curso Superior de Gestão
de Turismo. Além disso, foi criada uma comissão cujo objetivo é planejar a

infraestrutura do evento para tornar a programação acessível e inclusiva como,
por exemplo, a atuação de intérpretes de LIBRAS. As inscrições, as submissões
dos trabalhos e as emissões dos certificados são realizadas por sistemas de
gestão de eventos. Considerando o I SIMEPE, realizado em 2014, e o IV SIMEPE,
realizado 2017, o número de participantes aumentou de 639 para 1.610 e o
número de trabalhos apresentados aumentou de 151 para 481, o que corrobora o
esforço institucional para consolidar e aprimorar o simpósio a cada edição.
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Abstract
The SIMEPE is the largest event of the IF Sudeste MG, an educational institution,
committed to providing integral, inclusive and emancipatory education for its
students and committed to strengthening its relevance and presence in the
communities of the Zona da Mata and the Campo das Vertentes of Minas Gerais.
The SIMEPE is a coordinated action, which promotes the exchange of knowledge
produced in the eleven units of the institution. The event also promotes the
integration of staff and students. The schedule of the SIMEPE has different
activities: presentations of academic papers; cultural presentations performed by
the artistic groups of the institution, whose aim is to make the IF Sudeste MG a
cultural mediator; the internationalization seminar, which aims to publicize the
institute's international mobility programs and the Innovation Contest, to encourage
the creative potential of researchers. There are also workshops and on topics of
different areas, as technology, social entrepreneurship and art education. The
Rectory and campus staff work in the organization. There is also the support of
students, such as the Technical Course in Events Management and the Graduate
Course of Tourism Management. There is a commission that plans the
infrastructure of the event to make its activities accessible and inclusive, for
instance, the need to hire sign language interpreters. Computing systems manage
the registrations, the submissions of the academic papers and issue the
certificates. Considering the First SIMEPE, held in 2014 and the Fourth SIMEPE,

held in 2017, the number of participants increased from 639 to 1,610 people and
the number of academic papers presented increased from 151 to 481, which
strengthens the institution’s effort to consolidate and improve the event.
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