
Fundação Vanzolini participa da 9ª edição da 

Campus Party Brasil  

 

 Com o objetivo de incentivar a inovação, ciência, criatividade, 

entretenimento digital e empreendedorismo, a Fundação Vanzolini novamente 

participará da Campus Party Brasil, maior evento de internet e tecnologia do 

mundo. Durante a 9° edição do encontro, que acontecerá entre os dias 26 e 31 

de janeiro no Anhembi, em São Paulo, a Vanzolini vai prestar Suporte 

Tecnológico auxiliando os participantes com problemas de conexão com a 

internet 24 horas por dia.  Além disso, a Instituição será responsável pelo 

cabeamento de mais de 8 mil pontos de rede, permitindo conexões internet de 

alta velocidade (40 Gb por segundo).  

 

 Patrocinadora Gold do "Cross Space" (palco multidisciplinar que irá 

receber palestras com temas como futurologia e gestão de projetos criativos), a 

Fundação Vanzolini alocou uma equipe de 30 pessoas exclusivamente 

dedicadas ao evento. 

 

 "Essa é uma oportunidade ímpar para a inovação tecnológica e para 

cumprirmos nossa missão de formação e desenvolvimento do jovem 

empreendedor. Nós acreditamos que contribuindo para a realização de eventos 

dessa natureza estamos fomentando o desenvolvimento de ideias inovadoras 

na área de tecnologia, e o surgimento de novas empresas, novos negócios", 

explica Amaury Moreno, Gerente de Operações na GTE - Gestão de 

Tecnologias Aplicadas a Educação da Fundação Vanzolini. 

 

 Em sua última edição, realizada em 2015, a Campus Party contou com 

mais de 120 mil visitantes - desses, 8 mil campuseiros, vindos de 27 estados 

brasileiros e de outros 21 países. "Estamos atuando há nove anos, em todas as 

edições da Campus Party, e isso é motivo de grande satisfação para nós", 

finaliza Amaury Moreno. 

 



Sobre a Fundação Vanzolini: 

A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e 

gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e 

disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de 

Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais atividades 

correlatas que realiza, com total caráter inovador. 

A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação por relevância 

econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência 

acadêmicos, profissionais e éticos. Desde 1995, pesquisa, desenvolve, implanta e 

gerencia soluções de educação em rede e/ou a distância, aplicando os conhecimentos 

da engenharia de produção, utilizando diversas tecnologias ligadas à internet, à 

interatividade e à TV. Mediante a qualidade e impacto resultantes desses projetos 

junto ao setor público e educacional, em 2003 consolidou uma área institucional 

específica: a Gestão de Tecnologias em Educação (GTE).  

A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional em temas de destaque para 

as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor público que buscam 

alcançar e manter padrões elevados de desempenho.  
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