
 

 

EVENTE-SE SUMMIT – O DNA do Profissional de Eventos 
Evento promete decodificar o DNA do Profissional de Eventos, trazendo aprendizados, reciclagem 

 e formação para estudantes e profissionais de eventos da área de produção e logística. 
  

Nos dias 08 e 09 de dezembro de 2018, das 8h às 18h, acontecerá no Teatro da FECAP, o                   
EVENTE-SE SUMMIT. Em sua 2ª edição, o evento traz palestras, talks, entrevistas, atrações artísticas,              
experiências e relacionamento aproximando profissionais atuantes nas diferentes áreas de eventos,           
abrindo espaço para interessados em conhecer o universo de eventos e estudantes de Comunicação,              
Turismo e Eventos. 

O evento tem como objetivo a troca de tendências, a descoberta de oportunidades de mercado, o                
compartilhamento de trajetórias profissionais, cases de sucesso, conversas e risadas fortalecendo assim            
o repertório dos participantes, melhorando o nível do conteúdo, das ferramentas e da qualidade do               
mercado de eventos.  

 
A curadoria da programação é feita pelos sócios-fundadores do Evente-se Educação - Tico             

Marcondes e Fernando Rabello para a construção do olhar para as diferentes características do DNA do                
profissional de eventos abordando temas como MICE (Meeting, Incentive, Congress & Incentive), Live             
Marketing, Tecnologia em Eventos, Gestão de Pessoas e Criação. 

 
Entre os palestrantes confirmados estão Eduardo Murad (Diretor Executivo da ALAGEV), Célio            

AshcarJr (Chairman da AMPRO e sócio da agência Aktuellmix), Tony Coelho (VP de Assuntos              
Acadêmicos da AMPRO), Maury Malva (Sócio-fundador da 5D Experience), Janaina Meneghatti (Gerente            
de eventos da AstraZeneca), Gabriela Paz (Gerente de eventos da Natura), Carolina Fioresi (ex-Gerente              
de Eventos da Editora Abril e Valor Econômico), Eduardo Carmello (Conferencista Nacional, indicado 8              
vezes ao TOP 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos), Gustavo Bernhoeft (Managing Partner -                  
LTN Brasil), Leila Bueno (Sócia - diretora comercial da Bueno Arquitetura Cenográfica / Presidente da               
ABRAFEC) e Robson Schiavo “Bicudo” (Sócio-fundador da Divertium), além de contar com os fundadores              
do EVENTE-SE. 

O trabalho em equipe é fundamental para se realizar um evento e o Evente-se Summit possui                
parceiros que acreditam na trajetória do projeto, entre eles: FECAP, ALAGEV (Associação Latino             
Americana dos Gestores de Eventos e Viagens Corporativas), AMPRO (Associação de Marketing            
Promocional, com especialidade em Live MKT), ABRAFEC (Associação Brasileira dos Fornecedores de            
Cenografia), CONRERP-2 (Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas 2ª Região -            
SP/PR), GALERIA FILMES, FLEX som.luz.imagem, CAORDIX Produções, RCM Locação de Rádios e            
MOBLEE. 
 
Serviço: 
Datas:  08 e 09 de dezembro de 2018 
Horário: das 08h às 18h 
Local:  Teatro FECAP - Av. Liberdade, 532 - Liberdade - São Paulo – SP (270 metros da estação 
Liberdade do metrô) 
Inscrições:  https://eventeseeducacao.com.br 
Facebook e Instagram:  @eventese.educacao 
Contato: emaileventese@gmail.com  
Tico Marcondes - 11 991436166 | Fernando Rabello - 48 99662-0544 
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Sobre o EVENTE-SE 
 
O EVENTE-SE nasceu com o propósito de aproximar pessoas que atuam em diversos             
segmentos do mercado de eventos com um grupo interessado no aprendizado do tema em um               
momento único de diálogo, compartilhamento de experiências e empirismo. 
Os mais de 40 anos de vivência de eventos dos idealizadores Tico Marcondes e Fernando               
Rabello, os fizeram perceber a carência de formação específica em eventos e a oportunidade de               
criar uma rede multiplicadora de conhecimento - esses foram os parâmetros que ativaram a              
concretização desse sonho. 
 
IDEALIZADORES 
 
Tico Marcondes 
Relações-Públicas, Profissional de Eventos com 18 anos de carreira em produção e logística ,              
colunista do blog Versátil RP, Practitioner em Programação Neurolinguística (PNL), integrante da            
equipe de treinamento da Federação de Bandeirantes do Brasil – SP. 
Com experiência em logística e produção em eventos corporativos já atendeu grandes clientes             
como Natura, Pernod Richard, Leroy Merlin, Lacta, Bradesco entre outros atuando em várias             
agências. Como produtor cultural e com o crescimento do carnaval na cidade de São Paulo, já                
produziu eventos e desfiles dos maiores blocos de carnaval. 
Docente de palestras e workshops sobre eventos em diversas instituições de ensino como             
SENAC, Cásper Líbero, Unesp, UFPR, FMU, Fapcom, FIAM FAAM, Uniso, Unisantos,  
Faat. Fatec, entre outras. 
  
Fernando Rabello 
Bacharel em Turismo, 22 anos de experiência nas áreas de comunicação, viagens e eventos,              
deles, 12 anos atendendo a área de Inovação, treinamento, eventos e relacionamento para a              
empresa Natura Cosméticos. Conhecimento e vivência nas diferentes áreas do turismo –            
gastronomia, eventos, lazer, docência, viagens de incentivo, ecoturismo. 
Pai do Benjamin e do Luca, já esteve em 20 países, entre eles EUA, México e Colômbia                 
coordenando grupos de incentivo para empresas como Amanco, Qualicorp, Sanofi, Bauducco e            
Hersheys. Lecionou no Senac São Paulo, na Universidade de Sorocaba e na Escola             
Catarinense de Gastronomia diversas disciplinas do universo do Turismo. 
 
 




