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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET ENGENHARIA QUÍMICA 

 

  

 

 

Ilmo. Srs, 

 
Entre os dias 1 a 3 de dezembro de 2022, a Faculdade de Engenharia Química da 

Universidade Federal de Uberlândia, através do Programa de Educação Tutorial PET/EQ, 

promoverá a XXV Jornada em Engenharia Química – XXV JORNEQ. O evento tem 

por objetivo contribuir para a complementação da formação acadêmica dos discentes 

através do oferecimento de minicursos e palestras sobre temas atuais e de relevância, além 

de agregar à comunidade acadêmica, inteirando-a das atividades desenvolvidas pelos 

discentes nos vários níveis acadêmicos como graduação, mestrado e doutorado através da 

apresentação de trabalhos científicos, sob a forma de apresentação oral. Ao longo das 

edições, mais de 500 trabalhos foram apresentados gerando um material bibliográfico de 

qualidade. 

Este já tradicional evento científico incentiva a divulgação de pesquisas básicas e 

aplicadas e discute questões pertinentes aos avanços científicos e tecnológicos que 

orientam as diretrizes básicas do ensino de Engenharia Química, promovendo a 

integração e o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes e professores oriundos de 

várias instituições do país. 

 Considerando a importância da realização da XXV JORNEQ na formação de 

engenheiros químicos de qualidade, solicitamos vosso empenho, junto aos órgãos 

competentes dentro da empresa, no sentido de viabilizar recursos para apoiar o evento. 

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos quanto à participação 

solicitada e como contrapartida oferecemos espaço para a divulgação dos produtos e 

serviços da empresa no material de divulgação assim como espaço físico do Campus 

Santa Mônica, onde será realizado o evento. 

Para mais informações acesse a HOME PAGE do evento: http://petequfu.com.br/jorneq 

http://petequfu.com.br/jorneq
http://petequfu.com.br/jorneq
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Para a cooperação da empresa durante a XXV JORNEQ, foram estabelecidas as 

seguintes cotas: 

 

Tabela 1 - Relação de preços 

Meios de divulgação Valor Mínimo 

(1) Site, Facebook e Instagram do evento R$500,00 

(2) Site, Facebook, Instagram, LinkedIn e 

cartazes do evento 
R$700,00 

(3) Todos os meios acima acrescidos de 

slides durante o evento, banner e 

distribuição de material da empresa 

R$1000,00 

 

CLÁUSULA 1º - OBRIGAÇÕES DO PATROCINADO 

a) Inserir a logomarca da PATROCINADORA em site, Facebook, slides na abertura do 

evento, publicação no perfil oficial no Instagram do evento JORNEQ (@jorneq) e caso 

haja bolsa(s) de cursos, cupons ou produtos divulgação durante o sorteio desses. 

b) Fornecer um espaço físico durante um período do evento, para a PATROCINADORA 

divulgar seus produtos/serviços. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Com o intuito de se prevenir quaisquer distorções nas aplicações 

da marca da PATROCINADORA esta fornecerá à PATROCINADA todas as 

informações, bem como modelos de arte, texto e Logo necessários a serem utilizados. 

 

 

CLÁUSULA 2º - OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA 
 

São obrigações da PATROCINADORA: 

a) A depender dos meios de divulgação requerido pela PATROCINADORA, deve 

fornecer o valor mínimo presente na Tabela 1. 

b) Caso a PATROCINADORA desejar que seus produtos sejam sorteados aos 

participantes do evento, ela deve proporcionar bolsa(s)/cupons/cursos/produtos digitais, 

etc.  

c) Em caso da PATROCINADORA demonstrar interesse em divulgar seus 

produtos/serviços, ela deve fornecer a equipe e organizar o espaço fornecido pelo 

PATROCINADO durante o evento.    

 

Para mais informações acesse a página para patrocinadores do evento: 

 http://petequfu.com.br/jorneqpatrocinador 

http://petequfu.com.br/jorneqpatrocinador
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 No aguardo de uma resposta positiva agradecemos antecipadamente. 

 

Caso haja interesse em patrocinar o evento referido nesse documento, solicita-se 

assinatura e preenchimento dos dados a seguir: 

 

Meios de divulgação requeridos pelo patrocinador:  

Referente à Tabela 1. 

(1)  (   ) 

(2) (   ) 

(3)  (   ) 

 

 

Nome completo do responsável pelo patrocínio: 

 

______________________________________________________________________ 

CPF: 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________      

Prof. Dr. Danylo de Oliveira Silva                                                                                      

Tutor do PET/EQ - UFU 

 

 

__________________________________ 

Patrocinador 

 

 

 

 


