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EDITAL DE PARCERIA 

4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: Primeira 
Infância e Alfabetizaqção 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
A União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, 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. 

 
 
DATA: 19 e 20 de outubro de 2022 
HORÁRIO: 19 de outubro (14h às 17h), 20 de outubro (9h às 15h30) 

 
LOCALIZAÇÃO: Teatro Carlos Gomes (R.XV de Novembro,1181 - Centro, Blumenau/SC) 

 

PÚBLICO: 
 
O Seminário reúne Secretários (as) municipais de educação, técnicos, assessores, 
professores, gestores, além de representantes de instituições de ensino. Previsto a 
participação de 800 pessoas. 

 
MODALIDADES DE PATROCÍNIO 
 
Master 1: R$ 27.000,00 ( vinte e sete mil) 

Master 2: R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil) 

Diamante: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) 
 
Ouro: R$ 16.000,00 (dezesseis mil)  

Prata: R$ 13.000,00 (treze mil) 

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

MASTER 1 
(30m²) 

MASTER 2 
(25m²) 

DIAMANTE 
(22m²) 

OURO 
(16m²) 

PRATA 
(12m²) 

 
Nº: 09 

 
Nº 01 e 05 

 
Nº 06 e 10 

 
Nº 07 e 11 

 
Nº 02, 03, 04 e 08 
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CONTRAPARTIDA AOS PATROCINADORES 
 
Espaço lounge, cada empresa será responsável pela montagem da sua estrutura. Que 
deverá encaminhar para Undime/SC para aprovação.  
 
MASTER 1 (09): Espaço lounge de 30m², inclusão de 01 (um) folder de material de 
divulgação dentro das pastas dos participantes e logomarca nos materiais de 
divulgação do evento (folders, banners e divulgação), exibição do vídeo comercial da 
empresa (a ser fornecido pela mesma – duração 30 segundos) durante o evento e 
posterior divulgação em nosso canal no youtube. Obs: Os móveis para a área, a 
empresa deverá trazer. 
 
 
MASTER 2 (01 e 05): Espaço lounge de 25m², inclusão de 01 (um) folder de material de 
divulgação dentro das pastas dos participantes e logomarca nos materiais de 
divulgação do evento (folders, banners e divulgação), exibição do vídeo comercial da 
empresa (a ser fornecido pela mesma – duração 30 segundos) durante o evento e 
posterior divulgação em nosso canal no youtube. Obs: Os móveis para a área, a 
empresa deverá trazer. 
 
 
DIAMANTE (06 e 10): Espaço lounge de 22m², inclusão de 01 (um) folder de material 
de divulgação dentro das pastas dos participantes e logomarca nos materiais de 
divulgação do evento (folders, banners e divulgação). Obs: Os móveis para a área, a 
empresa deverá trazer. 
 

 
OURO (07 e 11): Espaço lounge de 16m², inclusão de 01 (um) folder de material de 
divulgação dentro das pastas dos participantes e logomarca nos materiais de 
divulgação do evento (folders, banners e divulgação), Obs: Os móveis para a área, a 
empresa deverá trazer. 
 

PRATA (02, 03, 04 e 08): Espaço lounge de 12m². Obs: Os móveis para a área, a 
empresa deverá trazer. 

 
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 espaços se dará por ordem de aquisição. Dúvidas entrar em 
contato com: 

 
- Luana Costa de Córdova (UNDIME/SC) 
e-mail: undimesc@gmail.com 
(48) 3212-0935/ (48) 3212-0936/ (48) 98466-0923 
 
 

Florianópolis, 12 de agosto de 2022 

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