Perguntas mais frequentes sobre o SIM

1. O que é o SIM?
Encontro nacional dos alunos do MBA USP/ESALQ em Piracicaba/SP. O evento ocorre desde
2013 para a realização das defesas das monografias dos alunos dos cursos de MBA e, agora,
chega ao patamar em que os alunos de todos os cursos de MBA, de diferentes regiões do Brasil,
se encontram durante 2 dias para fazerem networking, terem contato com professores e
profissionais, além de contarem com uma programação que irá ajuda-los no desenvolvimento
de suas carreiras e, crescimento pessoal e profissional, com cursos de alto nível, palestras e batepapo sobre mercado de trabalho e gestão de carreiras.
2. Qual o objetivo do evento?
Realizar a apresentação das defesas de monografia dos alunos que estão concluindo o MBA e,
proporcionar o networking entre os alunos, professores, orientadores e monitores. O evento
conta com uma programação que reúne defesas de monografia e, em paralelo, workshops,
palestras, almoço, entrega do prêmio de melhor monografia e, festa de formatura.

3. O evento é pago?
As defesas de monografia e sessão solene - em que é feita a entrega do prêmio de melhor
monografia - não são pagas. Nem para quem vai apresentar e nem para quem vai assistir. Para
as demais atrações que compõe o evento: workshops, palestra, almoço, tour, festa de formatura
(opcional) é cobrada uma taxa simbólica no momento da inscrição via o site do evento.
4. Para quem é o SIM?
Para todos os alunos do MBA USP ESALQ e toda a comunidade interessada.

5. Quem pode participar?
Alunos, ex-alunos, parentes e amigos dos alunos do MBA USP ESALQ.
6. Posso levar parentes e amigos para assistirem as defesas de monografia?
Sim, a defesa de monografia é uma etapa obrigatória do MBA e aberta ao público. Desta forma,
convidados do aluno e demais interessados poderão assistir o trabalho apresentado,
gratuitamente.

7. É preciso me inscrever no evento para apenas assistir as monografias?
Não, basta aparecer no local do evento no dia e horário que você deseja assistir as defesas.
8. Como faço para me inscrever nas atrações do SIM?
Acesso eventosim.org.br e selecione a opção desejada.

9. Quais são as opções de inscrição no SIM?
Todas as opções podem ser visualizadas e adquiridas em eventosim.org.br
10. Parentes e amigos podem participar das demais atrações do SIM além das defesas de
monografia?
Sim, porém os workshops são exclusivos para os alunos.
11. Há festa de formatura?
Sim, a festa de formatura é oferecida para que os alunos formandos possam celebrar a
conclusão do curso de MBA da USP ESALQ juntamente com seus colegas e familiares.
A festa de formatura é paga e, para participar o aluno precisa se inscrever e pagar via o website
do evento: eventosim.org.br
12. Posso participar da festa de formatura se eu não for formando?
Sim, porém, mediante inscrição e pagamento nas opções em que a festa é inclusa.
13. Qual o endereço do local do evento?
Central de Aulas da ESALQ/USP em Piracicaba. Av. Pádua Dias, 11.
14. Qual a programação do VII SIM?
A programação completa pode ser visualizadas em eventosim.org.br
15. Há algum hotel oficial do evento?
Sim – Hotel Nacional Inn – mais informações na aba
16. Há alguma atração para os alunos que não puderem participar presencialmente desta
edição?
Sim, a palestra da sexta-feira à noite será transmitida ao vivo e gratuitamente a todos os alunos
do MBA da USP ESALQ. Para receber o link, inscreva-se em gratis.eventosim.org.br

17. Até quando posso me inscrever para o VII SIM?
Até dia 09/12/2016

