
Campus Party Brasília confirma edição do evento no estádio 

Mané Garrincha  

#CPBSB5 ocorrerá entre 5 e 9 de abril e terá o tema games como principal 

destaque na programação, além de campeonato de culinária feito com carne 

produzida em impressora 3D 

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, 

blockchain, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de 

confirmar a realização da quinta edição do evento na cidade de Brasília, com o apoio do 

Governo do Distrito Federal. O encontro acontecerá entre 5 e 9 de abril com as 

tradicionais estruturas de camping, Arena da Campus e Open Campus disponíveis aos 

campuseiros no estádio Mané Garrincha. Nesta edição da Campus Party a temática 

games será o carro-chefe, com os campeonatos de e-Sports e palestras voltadas para o 

assunto. Além disso, temas como astronomia, biomedicina, genética, 

empreendedorismo, entre outros também serão abordados nos cinco dias de evento.  

A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas na área Open e 7 mil campuseiros na 

Arena. De acordo com o Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil, o público terá a 

possibilidade de fazer uma imersão nas principais tendências em voga no universo da 

tecnologia nas mais de 200 horas de atividades da #CPBSB5. “O campuseiro de Brasília 

é um apaixonado pelas atividades e conteúdos oferecidos. Uma das novidades desta 

edição será o Printer Chef, atividade na qual os competidores terão que desenvolver 

pratos com carnes produzidas em impressoras 3D. Além disso, teremos um desfile de 

moda com roupas utilizando a tecnologia de IoT. Para essas duas atividades estamos 

conversando com diversas universidades para que os estudantes desses cursos possam 

participar”, complementa. 

As inscrições para o Printer Chef e desfile de moda podem ser realizadas pelo site 

https://brasil.campus-party.org/. 

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gustavo Amaral, a Campus 

Party marca a interação da juventude com a Inovação. “A realização de um evento como 

a Campus no DF, possibilita, principalmente aos jovens, conhecimento com 

entretenimento. Assim, eles acompanham as novas tendências, fazem contato com 

grandes marcas e ainda buscam oportunidades de empreendimento. Investir em 

ciência, tecnologia e inovação, é investir no futuro da nossa população”, ressalta. 

Programas confirmados na CPBSB 

A 5ª edição da Campus Party Brasília contará novamente com o programa Startup 360º, 

em parceria com Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups iniciantes e 

avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, a #CPBSB5 terá o Campus Future, o 

programa de submissão de conteúdos produzidos por campuseiros que tem como 

objetivo impulsionar seus trabalhos com soluções tecnológicas desenvolvidos em 

ambientes acadêmicos com a possibilidade de se tornarem reais.  

https://brasil.campus-party.org/


O programa de voluntários também está confirmado na 5ª edição da Campus Party 

Brasília.  Os participantes auxiliarão na dinâmica do evento, durante seis horas, por dia, 

dentro dos períodos manhã/tarde e tarde/noite, além de ser uma possibilidade de 

aprendizado para as futuras carreiras.  Uma novidade para essa edição é o programa 

Voluntários Sênior, que visa incluir pessoas acima de 50 anos no evento.  

 

Outros programas confirmados para a #CPBSB5 são as comunidades e caravanas. Essas 

duas atividades são bastante especiais para o evento, pois refletem em o espírito da 

Campus de reunir e fortalecer comunidades por todo o país. Para caravanas, é 

necessário um grupo de no mínimo 12 pessoas, sendo necessário que todos possam 

viajar juntos em transporte oficial da caravana. 

Todos os programas estão com as inscrições abertas e podem ser feitas no site: 
https://brasil.campus-party.org/cpbsb5/  

 

 

Ingressos 

Os ingressos para participar da Campus Party Brasília já estão à venda. O 1º lote da 

entrada para os 5 dias de evento sai por R$ 230,00; entrada + camping single, R$ 330,00; 

e a entrada + camping double sai por R$ 345,00. Os ingressos podem ser adquiridos no 

site https://bit.ly/ingressosCPBSB5 

Serviço Campus Party Brasília 

Serviço Campus Party Brasília – 5ª edição 

Arena: de 5 a 9 de abril 

Área Open: de 6 a 9 de abril 

Local: Estádio Mané Garrincha 

 

Sobre a Campus Party 

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, 

Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com 

mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em 

países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, 

Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil 

há dez anos. 

Para mais informações:  

Virta Comunicação  

Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791 

Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144 
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