
 

Recife, 23 de Setembro de 2009  

Ilmo. Sr(a).  

Assunto: Convite para Participação de Empresas  

XIV Workshop FIR de Sistemas de Informações   

Prezado Senhor(a),  

 O Workshop FIR de Sistemas de Informação é  um  evento semestral do curso 
de Bacharelado em Sistemas de Informação da Faculdade Integrada do Recife. O 
mesmo conta com palestras e mini-cursos voltados à propiciar uma melhor integração 
dos alunos e profissionais da Tecnologia da Informação no mercado de trabalho. 

 As duas últimas edições do mesmo contaram com mais de 400 inscritos 
(workshopfirsi.wordpress.com). Nesta décima quarta edição estamos inovando fazendo 
o evento com duas semanas de duração com mini-cursos aos sábados, palestras variadas 
durante os dias da semana e uma feira com stands de empresas na FIR durante todo o 
evento. 

 O tema desta edição será “Uma nova era de empreendedorismo em TI” onde 
trabalharemos as ações das Células Acadêmicas Empreendedoras da FIR 
(celulasfir.wordpress.com) para uma melhor integração Universidade Empresa (ver 
reportagem anexa). O sucesso deste movimento está justamente na presença das 
empresas fazendo parte do ecossistema do curso de Sistemas de Informação da FIR 
através das atividades e eventos das Células Acadêmicas. 

 Temos já palestras e mini-cursos confirmados sobre temas como: Mercado de 
TI, Android, Flex, SCRUM, PHP/AJAX, C#, Empreendedorismo em TI, Móbile 
Business, Projeto Amadeus, Umbutu, CloudComputing entre outros tópicos de 
relevância para o mercado de trabalho nesta área. 

 Todas as palestras são 100% gratuitas, sendo cobrada uma taxa pequena para a 
realização dos mini-cursos aos sábados que custarão de R$ 10,00 à R$ 30,00 reais 
dependendo do pacote de inscrição escolhido. 

Para proporcionar a vinda de empresas do setor de TI para o evento, e 
conseqüente inserção no movimento das Células Acadêmicas, estamos adotando a 
seguinte política de patrocínio (os pacotes envolvendo palestras estão praticamente 
esgotados devido à confirmação de várias empresas). 

 



 Descrição 1 semana 2 semanas 

Pacote Ouro: 

 

 

Veiculação do 
logo +  palestra 
(com 1h de 
duração) + 
semana do 
stand 

400,00 (1 
palestra + 1 
semana de stand) 

500,00 (2 
palestras + 2 
semanas de stand 
– todo o evento) 

Pacote Prata 2: 

 

Veiculação do 
logo +  semana 
de stand 

300,00 (1 semana 
de stand) 

400,00 (2 
semanas de stand 
– todo o evento) 

Pacote Prata 1: 

 

Veiculação do 
logo +  Palestra 
(com 1h de 
duração) 

150,00 (1 
palestra) 

200,00 (2 
palestras ao total) 

Pacote Bronze:  

 

Veiculação do 
logo nos 
materiais de 
divulgação 
(camisas, site, 
banners, 
cartazes, etc.).  

 

100,00 (valor 
único para todo 
evento) 

100,00 (valor 
único para todo 
evento) 

A FIR hoje conta com mais de 5.000 alunos e os expositores dos stands poderão 
usar o espaço promocional do evento para expor produtos para todos os alunos da FIR e 
mais os alunos de outras IES que nos visitam durante o período. Cerca de 30% dos 
participantes nas edições anteriores são alunos de outras instituições. 

Segue algumas regras básicas do negócio: 

1. A FIR fará a disponibilidade do espaço físico do stand. O stand em si 
deve ser montado pela empresa. 

2. O estilo do stand ficará a critério da empresa, sendo o tamanho 
máximo de 3 m de comprimento x 1,90 m de largura, que poderão ser 
colocados em dois pontos da faculdade – no corredor de acesso 
principal ou no espaço anterior ao auditório.  



3. Não nos responsabilizaremos pelos materiais deixados nos stands. Os 
responsáveis devem recolher os materiais após o dia de exposição. 

4. Os valores do patrocínio deverão ser pagos de modo antecipado para 
que os materiais de divulgação possam ser confeccionados. 

5. Em caso de pagamentos posteriores ao tempo de confecção das 
camisas, banners e cartazes, os logos das empresas só poderão estar 
veiculados no site do evento. 

6. Não daremos uma nota fiscal, apenas recibos sobre o recebimento da 
quantia de patrocínio.  

Para contatos, favor procurar os membros abaixo da comissão organizadora do evento: 

Luciana Nunes – 91913718 (luh_lcnunes09@hotmail.com) 

Simone Tavares – 9114 1637 (simonemtavares@hotmail.com ) 

Thiago Holder   - 81303005  (thiagoholder@gmail.com) 

Genésio Gomes – 9147.9839 (genesio@fir.br)  

 

Atenciosamente,  
Comissão Organizadora 
XIV Workshop FIR de Sistemas de Informação 
Faculdade Integrada do Recife 

workshopfirsi.wordpress.com 

Realização: 

Curso de Sistemas de Informação da FIR 
 
"O Melhor Curso de Computação Particular, segundo ENADE 2008" 
"Curso Selecionado para Publicação GE Melhores Universidades 2009 - Guia do 
Estudante" 

www.sistemasdeinformacao.fir.br 
 


