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PROPOSTA PARCERIA VI FÓRUM UNDIME REGIÃO SUL 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul – UNDIME/SC, RS e PR, há mais de trinta e quatro anos reúne os 
responsáveis pelos órgãos municipais de educação, com o objetivo principal de 
defender os interesses e a qualidade da educação municipal. 

O papel da Undime é fortalecer as administrações e dirigentes municipais na área da 
Educação para garantir expansão e melhoria da qualidade do ensino na Escola 
Pública Municipal. 

A ela cabe resgatar e assegurar o Ensino Fundamental, contribuir na reformulação de 
políticas educacionais em nível nacional, estadual e municipal, participando de 
instâncias decisórias e representar os interesses da Educação Pública Municipal junto 
às autoridades constituídas. 

 
 
DATA: 5 e 6 de Maio de 2022 
HORÁRIO: 5 de maio (8h30 às 18h30), 6 de maio (8h30 às 12h30) 

 
LOCALIZAÇÃO: Oceania Convention Center – Ingleses, Floranópolis/SC 

 

PÚBLICO – ALVO DO FÓRUM 
 
O Fórum reúne Secretários (as) municipais de educação, técnicos, assessores, 
professores, gestores dos três estados do Sul, além de representantes de instituições 
de ensino. O fórum está previsto a participação de 500 pessoas. 

 
 
MODALIDADES DE PATROCÍNIO 

 
Prata: R$ 12.000,00 (doze mil)  

Bronze Premium: R$ 12.000,00 (doze mil)  

Bronze: R$ 10.000,00 (dez mil) 

Cota Apoiador: R$ 5.000,00 (cinco mil) 
 
 

OBS: Informamos que alguns stands já estão reservados, desde 2020, por conta do 
Fórum que teve que ser adiado por conta da pandemia. Os espaços livres são das 
empresas que desistiram. Solicitamos que entre em contato com a Undime/SC, para 
verificar o espaço livre. 

http://www.undime-sc.org.br/
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CONTRAPARTIDAS AOS PATROCINADORES 

 
 
PRATA: Stand de 9m² (oferecida estrutura básica, com 1 mesa e três cadeiras), na 
área piso térreo, incluir material de divulgação dentro das pastas dos participantes e 
inclusão da logomarca como apoio nos materiais de divulgação do evento (folders, 
banners). 

 
BRONZE PREMIUM: Stand de 6m² (stands: 19 e  20 - oferecida estrutura básica, com 
1 mesa e três cadeiras), na área piso térreo, incluir material de divulgação dentro das 
pastas dos participantes e inclusão da logomarca como apoio nos materiais de 
divulgação do evento (folders, banners). 

 
 
BRONZE: Stand de 6m² ( stands: 22 e 23 - oferecida estrutura básica, com 1 mesa e 
três cadeiras), na área piso térreo, incluir material de divulgação dentro das pastas dos 
participantes e inclusão da logomarca como apoio nos materiais de divulgação do 
evento (folders, banners). 

 

COTA APOIADOR EVENTO (Para empresas diversas): Inclusão da logomarca nos 
materiais de divulgação do evento (folders, banners), incluir material de divulgação 
dentro das pastas dos participantes e anúncio por meio de banner no boletim 
eletrônico da Undime/SC, durante 1 mês (4 inserções). 

 
 
A escolha dos stands se dará por ordem de aquisição. Dúvidas entrar em contato com: 

 
 

- Luana Costa de Córdova (UNDIME/SC) 

e-mail: eventosundimesc@gmail.com 

(48) 3212-0935/ (48) 3212-0936/ (48) 98466-0923 
 
 
 

Florianópolis, 24 de março de 2022 

http://www.undime-sc.org.br/
mailto:eventosundimesc@gmail.com
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