
 

CENTRO ACADÊMICO DE LUTERIA  

 

Edital Nº 02 /2014 

O CENTRO ACADÊMICO DE LUTERIA LEANDRO MOMBACH DA UFPR, situado 
na Rua Doutor Alcides Vieira Arcoverde, 1225 – Curitiba-PR torna público que até o 
dia 12 de Setembro de 2014, às 20 horas, aceitará empresas interessadas em 
patrocinar o evento "Segunda Semana acadêmica de Luteria: O Avanço da Luteria 
com a Tecnologia” que acontecerá 13 e 17 de Outubro de 2014. 
 
1- OBJETO E FINALIDADE: 

1.1- Constitui objeto do presente Edital a obtenção de recursos financeiros para a 
realização da Semana Acadêmica, organizado pelo Centro Acadêmico de Luteria 
Leandro Mombach da Universidade Federal do Paraná, nos dias 13,14,15,16 e 17 de 
Outubro de 2014 nos períodos: manhã (8:30~12:30) e tarde (13:30~17:30), para o 
público interessado. 
 
2- FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1- Para a participação no presente Edital, e consequentemente na Semana 
Acadêmica, as empresas interessadas terão modalidades de patrocínio.  

 Patrocinador Ouro: Contribuição de R$500 (quinhentos reais) 

- Logotipo com maior destaque impresso nos cartazes, banners, faixas, camisetas e 
panfletos do evento 
- Disponibilidade de um espaço no mesmo local onde acontecerá o coffe-break para 
exposição de produtos (lembrando que a Universidade não permite comércio dentro 
de suas dependências) 
- Espaço reservado para palestra de vinte minutos segunda-feira e sexta-feira no 
começo dos turnos Manhã/Tarde, Sendo que cada patrocinador ouro terá direito a 
uma Manhã de um dia e a Tarde de outro.  

Patrocinador Prata: Contribuição de R$300 (trezentos reais) 

- Logotipo em tamanho médio no meios de divulgação do evento 
- Espaço reservado para palestra de dez minutos, Segunda- Feira ou Terça-Feira ou 
Quarta-Feira, sendo que cada patrocinador terá direito a um dos dias Manhã ou Tarde. 

 Patrocinador Bronze: Contribuição de R$100 (cem reais) 

- Logotipo em menor tamanho nos meios de divulgação do evento 

3- CONFIRMAÇÃO DE PATROCINIO 
3.1- A confirmação deverá ser entregue até às 20 horas do dia 12/09/2014 ao Centro 
Acadêmico de Luteria Leandro Mombach através do e-mail luteria.calu@gmail.com 
contendo o edital com a confirmação de patrocínio Scaneada , assinada e rubricada as 
demais paginas do edital pelo representante legal da empresa, conforme modelo 
constante no Anexo IA. 
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4- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
4.1- Serão selecionados por ordem de envio da confirmação de patrocínio (modelo em 
anexo) para o e-mail luteria.calu@gmail.com, sendo que serão aceitos 2 
patrocinadores ouro, 3 patrocinadores prata, e 5 patrocinadores bronze. 
 
5- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

5.1- Não poderão participar empresas que comercializem produtos que não se 
relacionem de forma direta ou indireta com a Luteria. 
 
6- DIVULGAÇÕES DA EMPRESA PATROCINADORA 
6.1- As empresas que fornecerem a cota solicitada no item 2.1 independente da 
modalide terão o direito de: 

Menção do nome da empresa nos cerimoniais de abertura, encerramento do evento.  

Logo no Banner exposto nos locais de palestras; 

Logo no folder oficial do evento; 

Logo nocartaz oficial do evento; 

Logo vinculada nos convites eletrônicos enviados. 
6.2- Fatores como dimensões das logomarcas e tempo de duração de divulgação 
dependeram das modalidades (ouro, prata e bronze) descritas no item 2.1 
 
7- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
7.1- Os valores coletados serão utilizados para custear as despesas com a semana 
Acadêmica. 
7.2- As empresas deverão recolher o valor do patrocínio proposto junto à conta do 
presidente do CALU, BANCO DO BRASIL, C/C: 24.879-7, agência 1458-3 em nome 
de Mateus Portugal Jorge até 12 de Setembro de 2014, encaminhando cópia do 
comprovante ao CALU-UFPR pelo e-mail: luteria.calu@gmail.com 
7.3- Deverá ser fornecido ao CALU- UFPR o logotipo da marca da empresa para 
impressão nos cartazes e folders, no formato .ai,devendo ser entregues até dia 12 de 
Setembro de 2014, pelo e-mail: luteria.calu@gmail.com 
7.4- Informações adicionais poderão ser obtidas através do contato via e-mail, 
luteria.calu@gmail.com 
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ANEXO IA – MODELO DE CONFIRMAÇÃO DE PATROCÍNIO 
CONFORME SUB-ITEM 2.1 DO EDITAL 
 

Curitiba, ___ de ___________ de 2014.  
À Centro Acadêmico de Luteria Leandro Mombach da UFPR. 
Assunto: Proposta de Patrocínio 
 
Prezado(s) Sr(a)s., para que se realize o Evento "II Semana Acadêmica de 
Luteria: Os avanços da Luteria com a Tecnologia", a 
empresa .....................................................................(nome completo da 
empresa) C.N.P.J nº........................................, apresenta sua confirmação de 
participação no Edital para obtenção de patrocínio     n.º 02/2014 , através da 
modalidade .............. (Ouro, Prata ou Bronze) patrocínio, perfazendo um total 
de...........................................................................................................................
.............................................(Valores por modalidade descritos no sub-item 2.1) 

 
A empresa declara, para os devidos fins, que não se enquadra nos casos 
previstos no item 5 do referido Edital de Patrocínio.  
A empresa se responsabiliza com o envio do dinheiro dentro da data e da 
forma especificada no item 7.2  do referido Edital de Patrocínio 
A empresa se responsabiliza pelo envio da logo dentro da data e dos formatos 
especificados no item 7.3 

 
*O descumprimento desses termos acarretará na perda do direito de 
patrocínio. 
 
Atenciosamente, 
Nome e assinatura do Responsável: _______________________________ 
Data: ____/_____/_________ 
Telefone: (____) ____-__________ 
 

 
 
 


