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 salão de inovação e empreendedorismo 2018 



 A Agência de Inovação e Transferência de 
Tecnologia da UFSM tem como compromisso 
ampliar e intensificar as iniciativas da UFSM vol-
tadas para a disseminação da cultura e educa-
ção empreendedora; fortalecer a transferência 
de tecnologia com foco nas relações universi-
dade-empresa e proteger o conhecimento e 
tecnologias geradas pela universidade.

 Entre as ações da AGITTEC está o Salão de 
Inovação e Empreendedorismo (SIE), evento anu-
al e gratuito que busca aproximar os participan-
tes de temas como empreendedorismo, inova-
ção, novas tecnologias e futurismo.

 a agittec 

 Criada há 58 anos, a Universidade Federal 
de Santa Maria é uma Instituição Federal de En-
sino Superior que conta com aproximadamente 
30 mil estudantes e cerca de 4,7 mil servidores.
 Sua missão é construir e difundir conheci-
mento, comprometida com a formação de pes-
soas capazes de inovar e contribuir com o desen-
volvimento da sociedade, de modo sustentável.

 a ufsm 



 O Salão de Inovação e Empreendedorismo 
se propõe a colocar em pauta a discussão sobre 
inovação, criatividade, desafios e tecnologia, 
buscando inspirar os participantes a transfor-
mar a sociedade e os ambientes em que vivem. 
Desde sua primeira edição, diversas empresas e 
startups já foram parceiras deste evento, asso-
ciando sua marca a nossa causa.

 Em edições anteriores, participaram do 
evento o músico Thedy Correa, o senador Cris-
tovam Buarque, o jornalista Marcelo Canellas, 
o comunicador Porã Bernardes e o ex-jogador 
Paulo Cesar Tinga, além de empreendedores 
que estão se destacando em startups promis-
soras nas áreas de educação, saúde, games e 
agronegócios, entre outras.

 Desde 2017, o Salão de Inovação e Empre-
endedorismo passou por alterações em seu for-
mato, passando a ser constituído de “talks” de 30 

minutos. A mudança tornou as falas mais dinâ-
micas e o evento bateu recorde de participa-
ção, atraindo cerca de 1.000 pessoas e lotando o 
Centro de Convenções da UFSM.

 O público do evento é diversificado, forma-
do não apenas por alunos e servidores da UFSM, 
mas também pela comunidade de Santa Maria 
e região, que visualizam o Salão de Inovação e 
Empreendedorismo como um momento de ins-
piração e compartilhamento de ideias.

 sobre o sie 
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 edição 2018 



 O Salão de Inovação e Empreendedorismo 2019 
está planejado para ocorrer novamente no Centro de Con-
venções da UFSM no dia 22 de novembro (sexta-feira).

 A programação prevê a realização de quatro 
talks com duração de 30 minutos cada, onde os con-
vidados falarão sobre suas experiências empreende-
doras e suas motivações para impactar a sociedade. 
O formato ágil e objetivo busca promover inspiração 
e questionamentos a todos com enfoque interativo 
e conteúdo acessível.

 A interação entre os participantes está garanti-
da, com a realização da segunda edição do Food Park 
SIE, festival de food trucks e apresentações musicais 
após o encerramento das falas dos convidados. O 
festival é realizado no largo do Planetário, local am-
plo e ao ar livre, que já foi cenário do encontro na 
edição passada.

 expectativas edição 2019 



contrapartidas

Inserção da marca nos materiais impressos;

Inserção da marca em posts nas redes sociais;

Inserção da marca em posts exclusivos;

Inserção da marca no site ofi cial do evento;

Projeção da marca no auditório nos intervalos;

Distribuição de material da empresa junto ao hall;

Espaço para banner de 0,90m x 1,20m no hall;

Espaço para ação promocional no hall;

Exclusividade de patrocínio no segmento;

Veiculação de vt (máx. 1 minuto) antes da cerimônia;

Espaço para açao promocional no festival food truck;

Reserva de lugares na plateia baixa do teatro.

investimento

plano ouro

r$ 10.000,00

plano prata

r$ 7.000,00

plano bronZe

r$ 3.000,00

 proposta de patrocÍnio 

 A AGITTEC acredita que a mudança começa quando conseguimos transformar conhecimento em 
inovação e inspirar pessoas nesta direção. Por isso, convida a sua empresa a ser uma das patrocina-
doras desta iniciativa.



 parcerias 

 Estabelecer parcerias fortes é essencial 
para o sucesso do Salão de Inovação e Empre-
endedorismo. Por isso, em edições anteriores, ti-
vemos a honra de contar com parceiros que 

acreditam nas atividades inovadores e no em-
preendedorismo como principal meio de trans-
formação social.



Prof. Hélio Leães Hey
      (55) 9 9603 8801
      heliohey@ufsm.br

agittec
      (55) 3220 8887
      agittec@ufsm.br

/agittec.ufsm

@agittec.ufsm

ufsm.br/agittec

 contato 
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