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APRESENTAÇÃO 

Este documento consiste em um Plano de Patrocínio para a realização da 1ª 
Semana Agropecuária UFRGS, organizada pela Faculdade de Agronomia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS com o apoio da Estação 
Experimental Agronômica (EEA-UFRGS), da Faculdade de Medicina Veterinária e dos 
Programas de Pós-Graduação desta unidade.  

A 1ª Semana Agropecuária UFRGS a realizar-se entre os dias 14 e 18 de maio 
de 2018 na Estação Experimental Agronômica da UFRGS (Rodovia BR 290, KM 146) 
consiste em um evento voltado à Estudantes de Agronomia, Veterinária, Zootecnia e 
áreas afins, profissionais autônomos e produtores rurais. A semana contara com dias 
de campo, palestras, exposição de produtos e empresas ligadas ao setor 
agropecuário, bem como minicursos diversos. Este evento a realizar-se anualmente, 
será parte constante do calendário de atividades da Faculdade de Agronomia e tem 
como objetivo  servir como elo entre o ambiente acadêmico, o setor privado 
(representado por empresas dos diversos ramos do setor agropecuário), produtores 
rurais e demais profissionais ligados à área, promovendo a divulgação de tecnologias, 
a capacitação e o estreitamento de relações entre o público envolvido na produção de 
alimentos dentro e fora da porteira. 

 Com mais de um século de atuação, a Faculdade de Agronomia localizada na 
cidade de Porto Alegre, RS, abriga os cursos de Agronomia e Zootecnia da UFRGS, 
sendo o curso de Agronomia um dos primeiros do Estado, bem como do Brasil. 
Ranqueada pelo Ministério da Educação – MEC na avaliação de cursos como o 
melhor curso de Agronomia do Rio Grande do Sul e um dos cinco melhores do País. 
Esses indicadores demonstram a relevância da Faculdade de Agronomia da UFRGS 
no cenário nacional e internacional, fornecendo recursos humanos qualificados para 
o mercado de trabalho além de disseminar informações técnico-científicas à 
sociedade por meio de seus pilares fundamentais, o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 Essa qualificação vem sendo formada a partir da junção de vários fatores como 
a estrutura física disponibilizada pela Universidade, a qualificação de Docentes e as 
parcerias Público-Privadas estabelecidas com diferentes empresas do setor ao longo 
de sua trajetória. Esse conjunto de ações realizadas durante o curso, aumentam a 
quantidade e qualidade de informações e experiências que chegam até a comunidade 
acadêmica, juntamente com oportunidades profissionais estabelecidas durante esse 
processo. 

Sua participação engrandece o evento, aproxima pessoas e conhecimento e é 
estímulo para novos desafios, abrindo portas para novas oportunidades. 

 
 

________________________________ 
Carlos Alberto Bissani & Paulo Vitor Dutra de Souza 

Diretores da Faculdade de Agronomia da UFRGS
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PÚBLICO ALVO 

Este evento destina-se a Estudantes e Docentes das áreas da Agronomia, da 

Medicina Veterinária, da Zootecnia, profissionais autônomos e produtores rurais que 

atuam de forma direta e indireta na formação profissional e na produção de alimentos, 

dentro e fora da porteira. É com base na soma de experiências destas áreas e de 

áreas afins que a agropecuária moldou seu status de Agronegócio ou simplesmente 

Agro no cenário Regional e Nacional, atingindo a importante marca de 23,5% na 

participação do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Sua participação no evento 

solidificará e reafirmará nossa percepção da necessidade de reaproximação da 

Universidade com a Sociedade, parte essencial da existência da primeira.   

 

DATA, LOCAL DO EVENTO E INFORMAÇÕES 

 A 1ª Semana Agropecuária UFRGS ocorrerá entre os dias 14 a 18 de maio do 

corrente ano, na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, localizada às 

margens da Rodovia BR 290, KM 146, Eldorado do Sul, RS. Maiores informações 

sobre cursos, minicursos e a programação geral podem ser consultadas pelo site 

https://seagroufrgs.wixsite.com/seagro2018 , via e-mail sagroufrgs@gmail.com  

ou pelos telefones (51) 3308-6040 e (51) 9 9866-6205.   

 

 OBJETIVOS DO EVENTO 

• Firmar-se como um evento regional de aproximação entre Universidade, 

Empresas e Sociedade. 

• Promover um ambiente de debates e trocas de informações.  

• Trazer novas tecnologias e promover a divulgação destas e do conhecimento 

ao público participante. 

• Estreitar a relação entre as bases teóricas e a aplicação prática destas bases. 

• Analisar e entender demandas e gargalos na produção agropecuária. 

• Projetar os cursos e os futuros profissionais oriundos destes para o mercado 

de trabalho.  
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FORMAS DE APOIO AO EVENTO  

Para a realização deste evento gostaríamos de convidá-lo a ser um de nossos 

apoiadores. Assim, apresentamos diversas formas de patrocínios que subsidiarão a 

organização do evento com alta qualidade e expressividade como os que já ocorrem 

no âmbito de algumas Faculdades de Agronomia do País. Todo o recurso angariado 

por meio exclusivamente de doação deverá ser depositado em uma conta (abaixo 

indicada) cujo montante será regido pela Fundação Luiz Englert, a qual emitirá 

documentação compatível para dedução de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(Anexo A, art. 13 da Lei nº. 9.249/95) pela empresa parceira.  

Para que todos possam contribuir com a realização desse evento da melhor 

forma, estamos disponibilizando opções de patrocínio, sendo elas: Premium, Master, 

Ouro, Prata e Livre. As regalias de cada classe estão especificadas a seguir: 

 

• Patrocínio Premium:  contribuição no valor de R$ 2.000,00 (R$ 

1.000,00 em dinheiro e R$ 1.000,00 em custeio de pr odutos/materiais)  que 

dará direito a ser um dos patrocinadores principais do evento, com destaque em 

todos os meios de divulgação, como site e mídias sociais, chamada no vídeo de 

divulgação do evento, banners (disponibilizado pela empresa), chamadas no fim 

e no começo de cada turno; logo no folder de divulgação do evento e bloco de 

anotações; exposição de banners no hall do evento (disponibilizados pelos 

patrocinadores); brindes e folders do patrocinador na pasta do evento e espaço 

de 15 minutos para dinâmica do produto.  

• Patrocínio Master:  contribuição no valor de R$ 1.500,00 (R$ 750,00 

em dinheiro e R$ 750,00 em custeio de produtos/mate riais)  que dará direito a 

ser um dos patrocinadores do evento, com destaque em todos os meios de 

divulgação, como site e mídias sociais, chamada no vídeo de divulgação do 

evento, logo no folder de divulgação e bloco de anotações; exposição de um 

banner no hall do evento (disponibilizados pelos patrocinadores); brindes e folders 

do patrocinador na pasta do evento. 



6 

 

• Patrocínio Ouro:  contribuição no valor de R$ 1.000,00 em dinheiro  

que dará direito a ser um dos patrocinadores do evento, com destaque em todos 

os meios de divulgação digital, como site e mídias sociais, chamada no vídeo de 

divulgação do evento, logo no folder de divulgação e bloco de anotações.  

• Patrocínio Prata:  valores até R$ 500,00, somente em dinheiro , que 

dará direito a ser um dos patrocinadores do evento, com destaque em todos os 

meios de divulgação digital, como site e mídias sociais, chamada no vídeo de 

divulgação do evento.   

• Outras formas de apoio:  há a possibilidade de outras formas de 

patrocínio, custeando diretamente gastos com elaboração do evento, tendo como 

contrapartida a logomarca da empresa junto ao banner dos patrocinadores 

“categoria livre” alocado no local das inscrições. 

  

O valor doado em dinheiro deverá ser depositado na conta corrente da Fundação 

Luiz Englert , de acordo com os dados constantes abaixo, sendo encaminhado o 

comprovante de depósito/transferência bancária para o E-mail 

seagroufrgs2018@gmail.com solicitando comprovação de recebimento.   

 

Rua Mathias José Bins, 364 - Três Figueiras - POA/RS 
Fone: (51) 3286 4333 
Fone/Fax: (51) 3286 4343 
CNPJ: 92.971.845/0001-42 
financeiro@fle.org.br 
 

 
Todas as formas de patrocínio terão acesso a um espaço físico nas 

dependências da Estação Experimental Agronômica para expor sua empresa e seus 

produtos, conforme disposto no Anexo B. As dimensões do espaço são aproximadas, 

porém a disposição dos locais para cada categoria de patrocínio é definitiva. 

 

 

Dados bancários: 
Banco do Brasil, nº 001 
Agência: 3798-2  
Conta Corrente: 300.379-5 
Código identificador: CNPj ou 
CPF do depositante. 
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ANEXO A 

 

 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

 

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.  

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição 
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente 
do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964: 

        § 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela 
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados. 

        § 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações: 

        I - as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991; 

      II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido 
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 
da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, 
antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte; 

        III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa 
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente 
constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício 
de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em 
benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras: 
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ANEXO B 

 

 Local de maior concentração de público do evento. 

Figura 01:  Mapa da sede da Estação Experimental Agronômica (EEA-UFRGS).  
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 Local de maior concentração de público do evento. 

Figura 02:  Mapa de locação do espaço para montagem dos estandes das empresas 
expositoras 

 

 

 

MAPA DO DIA DE CAMPO
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Comissão organizadora da I Semana Agropecuária da UFRGS  

 (51) 3308-6040 e (51) 9 9866-6205 

seagroufrgs@gmail.com 

www.facebook.com/events/739577119575269/ 

www.seagroufrgs.wixsite.com/seagro2018 


