
 

 

 

O Acolhe, CT! é um evento que ocorre no Centro de Tecnologia da UFSM, durante a                

primeira semana letiva do semestre, e tem o intuito de integrar calouros, veteranos, TAEs,              

coordenações de cursos e direção do CT. O Acolhe, que consiste principalmente em palestras              

e intervenções culturais, vem com o objetivo de acabar com os trotes violentos que ocorrem até                

mesmo fora do Campus da Universidade. Desenvolvido com o propósito principal de que os              

públicos que constituem o CT se sintam integrados na instituição e com uma programação              

muito diversa, a 8ª edição do evento contará com palestras, apresentações artísticas, feira de              

oportunidades e demais atividades, todas voltadas para a integração do público ingressante do             

Centro de Tecnologia.  

Esse evento é organizado pelo Núcleo de Divulgação Institucional do CT e para sua              

realização necessitamos de apoio, a fim de suprir as demandas que o evento exige. No dia                

05/03 teremos uma palestra institucional, apresentada pelo Diretor do Centro, Prof. Tiago            

Marchesan e demais autoridades do Centro. Para isso, são esperadas aproximadamente 300            

pessoas e, durante essa programação, seria interessante oferecer ao público presente um            

coffee-break.  

Dessa forma, anexando nesta oportunidade a proposta de apoio especial para sua            

empresa com a exposição correspondente da marca, solicitamos a tão necessária contribuição.            

Certos de sua colaboração, necessitamos de resposta quanto a essa proposta assim que             

possível, e nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e fornecer mais             

informações a respeito do evento.  

 

 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Equipe do Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Tecnologia 
Ivana Cavalcante - Relações Públicas - 55 98102 2122 

Isadora Severo - Bolsista de Relações Públicas - 55 99694-6890 
 

 



 

 

 
 

 
PROPOSTA DE APOIO 

 

Cota  Contribuição  Contrapartida 

Bronze R$ 100,00 ❏ Exposição de materiais da empresa,     
como flyers, copos, etc. 

Prata R$ 200,00 ❏ Exposição de materiais da empresa,     
como flyers, copos, etc;  

❏ Exposição de banner da empresa no      
momento do coffee. 

Ouro R$ 250,00 ❏ Todas as opções anteriores; 
❏ Publicação na página do Facebook do      

Centro a respeito da parceria entre o       
Acolhe e a empresa. 

Diamante R$ 300,00 ❏ Todas as  opções anteriores;  
❏ Espaço de 5-10min de fala ao final da        

palestra do dia 05. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


