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V ENTEPREV reúne organizadores de eventos no Instituto Federal 

Campus Barretos 

 

Prevista na disciplina Técnicas de Organização de Eventos, a quinta edição 

do Encontro Técnico de Profissionais de Eventos (ENTEPREV) será realizada no dia 09 

de maio, a partir das 19h30, e seu principal objetivo é comemorar o dia do profissional 

de eventos (30/04), além de discutir os recursos (financeiros) dos eventos, 

principalmente na região de Barretos. 

Organizada pelos alunos do Curso de Técnico em eventos, o V ENTEPREV 

acontecerá no auditório do Instituto Federal de São Paulo, com o total apoio de seus 

professores, diretores e equipe administrativa do Campus Barretos. O palestrante desta 

edição será Nilton Borges, proprietário do Samaúma, reconhecidamente um grande 

organizador de eventos em Barretos.  

 

O evento reunirá cerca de duzentas pessoas, entre profissionais da área, ex-

alunos e empresas afins, em um ambiente primorosamente decorado e com uma 

qualidade de som incrível. Vale destacar que o evento contará com uma sala de visitas 

montada no palco para receber os convidados de maneira elegante, porém bastante 

informal. 

Com mais de 50 patrocinadores e cinco apoiadores culturais, o V 

ENTEPREV prevê um crescimento de 70% em seu público e 30% em seus 

patrocinadores e apoiadores. 

 

Como feito nas outras edições, ao término do encontro no auditório, todos 

os convidados se dirigirão ao coquetel oferecido e preparado pelos alunos do Curso 

Técnico. Neste momento realiza-se o network dos profissionais que buscam novas 

parcerias para a excelência na organização de eventos. Haverá empresários, 

profissionais liberais, alunos de eventos e de gestão de turismo em oportunidade ímpar 

de realização de negócios. 

Maiores informações pelo e-mail venteprev@gmail.com. 
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