São Paulo, 03 de abril de 2019.

Prezados(as) Senhores(as),
A Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC-SP, criada há 49 anos, é uma instituição de
ensino superior pública e gratuita, que se dedica ao ensino tecnológico e à disseminação do
conhecimento nas mais diversas áreas, com cerca de 6.000 alunos em 15 cursos de graduação
tecnológica e mais de 300 professores atuantes, direta ou indiretamente, no Mercado de Trabalho.
O Congresso de Tecnologia da FATEC-SP, realizado anualmente, é um evento sem fins
lucrativos que unifica a comunidade de tecnologia – estudantes, tecnólogos, pesquisadores, professores,
especialistas e empresários – na missão comum de compartilhar informações dos diversos campos do
conhecimento tecnológico.
Estamos realizando a 21ª. Edição do Congresso e, em cada edição, recebemos cerca de 5.000
visitantes, que participam da Exposição Tecnológica, das Atividades culturais, dos Painéis Temáticos e do
Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica. Em todos os encontros ocorrem apresentações e debates;
trata-se de uma grande oportunidade para que as empresas interajam com a comunidade de tecnologia.
A realização do Congresso conta com a participação das empresas por meio de Patrocínio e/ou
Apoio. Este ano o evento ocorrerá de 7 a 10 de outubro, com o tema: Cidadania, Cultura e Tecnologia: A
Interdependência por um mundo melhor.
Deste modo, oferecemos a oportunidade para a empresa assumir uma das cotas
mencionadas abaixo.
Cota Diamante: R$10.000,00 (a partir de dez mil reais em espécie, produto e/ou
serviços). Esta cota está limitada a exclusividade no segmento da empresa e apenas três
cotas no total. O patrocinador na cota Diamante poderá:
o Apresentar um vídeo institucional de até 10 minutos, ou divulgar
pessoalmente a marca/produto/serviço, também em até 10 minutos
durante a Abertura do Congresso que ocorrerá no dia 07 de outubro,
18h30min às 21h (horário de divulgação a ser ajustado).
o Utilizar mesas plásticas de 1m para expor seu produto/serviço , distribuir
folders ou cartões de visita e posicionar banner próprio ao lado do
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estande 1; a partir das 17h30min na abertura do evento. E nos demais dias,
no saguão do bloco A/B, de 8h às 22h.
o Ter seu logo divulgado no banner do evento e no material de divulgação do
pré e transevento, em jornal de grande circulação (como MetrôNews ou
similar), bem como nas redes sociais em que o evento será divulgado.
o Desenvolver mailing por meio de sorteio de brinde próprio ao final da
palestra de abertura do evento (que não componha o pacote da cota),
aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição da imagem da
empresa.
Cota Ouro: R$5.000,00 (a partir de cinco mil reais em espécie, produto e/ou serviços).
Esta cota está limitada a até quatro empresas. O patrocinador na cota ouro poderá:
o Apresentar um vídeo institucional de até 5 minutos, ou divulgar
pessoalmente a marca/produto/serviço, também em até 5 minutos na
Abertura do Congresso que ocorrerá no dia 07 de outubro, 18h30min às
21h (horário de divulgação a ser ajustado).
o Utilizar mesas plásticas de 1m para expor seu produto/serviço, distribuir
folders ou cartões de visita e posicionar banner próprio ao lado do
estande 2; a partir das 17h30min na abertura do evento. E nos demais dias,
no saguão do bloco A/B, de 8h às 22h.
o Ter seu logo divulgado no banner do evento e no material de divulgação do
pré e transevento, em jornal de grande circulação (como MetrôNews ou
similar), bem como nas redes sociais em que o evento será divulgado;
o Desenvolver mailing por meio de sorteio de brinde próprio ao final da
palestra de abertura do evento (que não componha o pacote da cota),
aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição da imagem da
empresa.
• Cota Prata: R$3000,00 (a partir de três mil reais em espécie, produto e/ou
serviços):
o Utilizar mesas plásticas de 1m para expor seu produto/serviço, distribuir
folders ou cartões de visita e posicionar banner próprio ao lado do
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(mesa fornecida pela FATEC, a toalha quando utilizada deve ser trazida pela empresa e deve ter cor neutra,
sugestão: branco)
2 (mesa fornecida pela FATEC, a toalha quando utilizada deve ser trazida pela empresa e deve ter cor neutra,
sugestão: branco)
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estande 3; a partir das 17h30min na abertura do evento. E nos demais dias,
no saguão do bloco A/B, de 8h às 22h.
o Ter seu logo divulgado no banner do evento e no material de divulgação do
pré e transevento, bem como nas redes sociais em que o evento será
divulgado;
o Desenvolver mailing por meio de sorteio de brinde próprio ao final da
palestra de abertura do evento (que não componha o pacote da cota),
aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição da imagem da
empresa.
• Cota Bronze: R$1500,00 (a partir de hum mil e quinhentos reais em espécie,
produto e/ou serviços). O patrocinador poderá:
o Utilizar mesas plásticas de 1m para expor seu produto/serviço distribuir
folders ou cartões de visita e posicionar banner próprio ao lado do
estande 4; a partir das 17h30min na abertura do evento.
o Entregar para que possamos distribuir: folders ou cartões de visita. Terá
seu logo divulgado no banner do evento e no material de divulgação do pré
e transevento.
o Desenvolver mailing por meio de sorteio de brinde próprio ao final da
palestra de abertura do evento (que não componha o pacote da cota),
aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição da imagem da
empresa.
• Cota Conhecendo a FATEC SP: a partir de R$200 (em espécie, produto e/ou
serviços). O patrocinador poderá:
o Utilizar mesas plásticas de 1m para expor seu produto/serviço, distribuir
folders ou cartões de visita e posicionar banner próprio ao lado do
estande 5; em um dos dias/período em que o Congresso ocorrerá.
o Entregar para que possamos distribuir: folders ou cartões de visita. Terá
seu logo divulgado no banner do evento e no material de divulgação do pré
e transevento.
o Desenvolver mailing por meio de sorteio de brinde próprio ao final da
palestra de abertura do evento (que não componha o pacote da cota),
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(mesa fornecida pela FATEC, a toalha quando utilizada deve ser trazida pela empresa e deve ter cor neutra,
sugestão: branco)
4 (mesa fornecida pela FATEC, a toalha quando utilizada de ve ser trazida pela empresa e deve ter cor neutra,
sugestão: branco)
5 (mesa fornecida pela FATEC, a toalha quando utilizada deve ser trazida pela empresa e deve ter cor neutra,
sugestão: branco)
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aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição da imagem da
empresa.
Esclarecemos que:
PATROCÍNIO é oferecido em espécie (dinheiro) e APOIO é oferecido em produtos e/ ou serviços. Os
logos das empresas patrocinadores e/ou apoiadoras relativos às cotas serão posicionados no nosso banner
e no material de divulgação em duas escalas, sendo a primeira o Patrocínio e abaixo o Apoio. As cotas
serão distribuídas em ordem da maior para menor, dentro da categoria escolhida (Patrocínio e/ou Apoio).
Para divulgação adequada os logos devem ser enviados em alta resolução.
Ao aceitar uma das cotas, o responsável pela empresa e/ou pelo departamento/setor deve declarar a
proposta que assumiu, assinar, informar RG e carimbar com dados da empresa e/ou do responsável, desde
que acompanhado do nome da empresa. Será providenciado contrato após este aceite.
Na expectativa da acolhida favorável ao solicitado, a Comissão de Patrocínio e Finança se coloca à
disposição para esclarecimentos até o dia 16 de setembro..
Atenciosamente,

Profa. Me. Maria do Carmo Ferreira Lima
Coordenadora do 21º Congresso da FATEC SP
3322-2234 / 99385-2699 / mariadocarmo@fatecsp.br

Profa. Me. Décio Moreira
Diretor da FATEC SP
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DECLARAÇÃO

Eu ......................................................................................., portador
do
RG.......................................................................,
responsável
pela
área
de
......................................................................da
empresa
........................................................,
localizada no seguinte endereço: ..........................................................................................DECLARO
QUE ASSUMIMOS A COTA ......................................, destinada ao patrocínio e/ou apoio do(s)
período(s) ...................................................... do evento 21º Congresso de Tecnologia da FATEC SP.

Assinatura
Carimbo com CNPJ
Data
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