




Ação com alunos do IMT no Dia Internacional da Mulher

cado de trabalho, Pensamos também em um intercâmbio,
no qual, em princípio, visitaríamos fábricas automobilísticas
na Alemanha, trazendo para o universo do estudante o lado
mais profissional do curso", comenta o gerente,
A Mauá também realiza atividades extracurriculares, uma
vez que o maior percentual de alunos vem por indicação de
quem já estuda na faculdade. A escola passou a trabalhar
melhor também o endomarketing e a comunicação interna,
"Essa é uma forma de tornarmos melhor, paulatinamente, a
instituição em que trabalhamos, Fazer todas essas mudan-
ças mostra quem somos e onde queremos chegar, ou seja,
continuar a ser reconhecida
como uma das melhores insti-
tuições de ensino do País."

EMBAIXADORES DA EDUCAÇÃO
Não há dúvidas de que o aluno
é o maior disseminador e a me-
lhor publicidade que um escola
pode ter, O marketing direcio-
nado a eles também é assunto
sério dentro da FEI, outra tra-
dicional faculdade da área de
exatas da cidade de São Paulo,
que destina cerca de 5% de sua
receita para comunicação e
marketing.
O fato de possuir um público
bastante segmentado faz a insti-
tuição optar por uma comunica-
ção dirigida, em vez de ações

para o público em geral, Todas as
estratégias são alinhadas aos va-
lores da faculdade, isso porque,
dentre as maiores preocupações,
estão o fortalecimento da marca e a
preservação da identidade,

Nos últimos tempos, a escola tem investido mais em mídia onli-
ne e programas de relacionamento, "Essa estratégia de alterar
a distribuição do budget (orçamento) está apresentando ótimos
resultados", comenta Andressa Fonseca, coordenadora de co-
municação e marketing do Centro Universitário da FEI,
Para se comunicar melhor e criar a fidelização de seus alu-
nos a escola investe em ações de relacionamento, pesquisas
internas de opinião, jornal, informativos online, palestras,
exposições e workshops. "Os alunos matriculados estão

inseridos em um processo con-
tínuo de relacionamento e fide-
lização, Consideramos nossos
alunos 'embaixadores da FEI',
Com isso, envidamos maior
esforço nas ações direcionadas
para pré-vestibulandos."
A executiva também assinala
a dificuldade em captar no-
vos alunos frente ao "boom"
de universidades ocorrido nos
últimos anos, "Temos um nú-
mero fixo de vagas e não nos
preocupamos com o volume,
mas sim com a qualidade dos
alunos que recebemos, Dessa
forma, para se destacar nesse
nicho de mercado é primordial
investir em um corpo docente



altamente qualificado, infraestrutu-
ra e laboratórios com equipamen-
tos de alta tecnologia. Esses são
diferenciais que destacam umas
faculdades das outras." E comple-
ta: "Atualmente, somos procurados
por multinacionais que solicitam alunos e profissionais com
formação na FEI; já virou um pré-requisito no processo de
seleção de muitas empresas. Podemos nos considerar privi-
legiados por ter construído essa imagem de solidez, quali-
dade e excelência", diz Andressa.
O departamento de comunicação e marketing da FEI, que
responde para a vice-reitoria de extensão e atividade comu-
nitárias, passou por uma reestruturação há aproximadamen-
te oito meses e foi dividido em quatro áreas: publicidade/
propaganda, promoção/eventos, criação/web e publica-
ções, Cada uma delas direciona seu foco para a pesquisa
com o intuito de planejar ações que terão melhor impacto
no público-alvo,

Feira do estudante é um bom canal de relacionamento com pré-vestibulandos

FEIRA DO ESTUDANTE
Agora, as duas instituições preparam-se para participar, en-
tre 21 e 23 de agosto, da quarta edição da Feira Guia do
Estudante. Essa será a primeira vez que o IMT e a FEI par-
ticiparão do evento.
A idéia da Mauá é apresentar a engenharia aos leigos. "Não
estaremos em todas as feiras, apenas naquelas que acha-
mos importantes. Nosso objetivo é mostrar o que é a enge-
nharia e o que faz um engenheiro, pois, no geral, as pessoas
não sabem, Vamos promover uma experimentação da profis-
são", explica Melo,
Já a FEI levará para o encontro uma palestra em 3D. "Não
posso dizer como será essa apresentação, mas terá a cara
da faculdade, que sempre foi conhecida por seus investi-
mentos em tecnologia", diz Andressa.
Com entrada gratuita, o objetivo da feira é apresentar aos es-
tudantes informações que facilitem sua escolha sobre qual
carreira seguir. Essa também é uma boa oportunidade para
as instituições de ensino superior estreitarem relacionamen-
to com esse público, A expectativa é que mais de 21 mil pes-
soas passem pelo espaço durante os três dias. Este ano o
evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, e
terá palestras com MariMoon (blogueira e VJ da MTV), Da-
vid Uip (médico-infectologista e diretor do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas), José Carlos Blat (advogado e promotor
de justiça criminal em São Paulo), Silvio Bock (psicólogo,
diretor geral do Nace - Onentação Vocacional e mestre em
educação pela Unicamp), Luiz Fernando Garcia (diretor na-
cional do curso de comunicação social da ESPM e professor
na graduação e no MBA da mesma escola), e Ivan Sanches
Petrucci (especialista em tecnologia da informação).
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