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Congresso das Fundações de Apoio às Instituições de
Ensino Superior de Pesquisa Científica e Tecnológica

CONFIES 2018
A Capital Federal receberá, de 21 a 23 de novembro de 2018, na sede da Fundação de Empreendimentos Científi-
cos e Tecnológicos - Finatec, na UnB, a 1ª Edição do Congresso Nacional das Fundações de Apoio às Instituições 
de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica.

O encontro pretende reunir um público de cerca de 300 participantes de mais de 100 fundações de todo o Brasil, 
bem como órgãos governamentais e de controle, possibilitando a discussão e a troca de informações.

OURO – R$ 15.000,00
Contrapartida
•   02 (Duas) inscrições gratuitas no evento;
•   Propaganda por meio da inserção de seu logo e nome oficiais 
da Patrocinadora em todo material de divulgação do evento, tais 
como banners, folders, site do evento; TV CONFIES por 01 ano;
•  10 minutos para divulgação da empresa em um dos Fóruns ou 
Oficinas (conforme negociação);
•  STAND OURO em local privilegiado para exposição de material 
de divulgação da empresa.

PRATA – R$ 10.000,00
Contrapartida
•    01 (Uma) inscrição gratuita no evento;
•   Propaganda por meio da inserção de seu logo e nome oficiais 
da Patrocinadora em todo material de divulgação do evento, tais 
como banners, folders, site do evento; TV CONFIES por 6 meses;
•   10 minutos para divulgação da empresa em um dos Fóruns ou 
Oficinas (conforme negociação);
•  STAND PRATA para exposição de material de divulgação da 
empresa.

BRONZE– R$ 5.000,00
Contrapartida
•   Propaganda por meio da inserção de seu logo e nome oficiais 
da Patrocinadora em todo material de divulgação do evento, tais 
como banners, folders, site do evento; TV CONFIES por 2 meses;
•   10 minutos para divulgação da empresa em um dos Fóruns ou 
Oficinas (conforme negociação);
•   STAND BRONZE para exposição de material de divulgação da 
empresa.

PATROCÍNIOS

CONTATO: CONFIES2018@FINATEC.ORG.BR
                    61 3348-0406


