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Sobre o evento 
O Cinfotec Unicamp (Comunicação, Informação e Tecnologia na Unicamp) é uma realização da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp (CTIC). 

É um evento multidisciplinar que tem por objetivo reunir os profissionais de TIC da Unicamp e 

convidados de empresas da região para o compartilhamento de experiências e casos de sucesso,  

oferecer oportunidades de atualização profissional em assuntos de destaque em tecnologia da 

informação e comunicação e também sinalizar novos caminhos e tendências na área. 

A oitava edição do Cinfotec será realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2019, no Centro de 

Convenções da Unicamp. Mais informações sobre os eventos anteriores podem ser encontradas 

no portal do evento. 

Nestas páginas estão disponíveis para visualização a programação do evento, currículos dos 

palestrantes e links para a gravação das palestras realizadas. 

A página que hospedará as informações sobre o evento em 2019 encontra-se em 

http://www.ctic.unicamp.br/cinfotec 



Por que patrocinar o Cinfotec? 

• A Unicamp é referência nacional e internacional em tecnologia, ensino e pesquisa; 

 

• Exposição da marca e produtos a aproximadamente 300 profissionais de TIC da Unicamp e 

empresas governamentais da região; 

 

• Exposição da marca a um público qualificado, responsável por grande parte das decisões de 

investimento em TIC da Unicamp; 

 

• A Unicamp adota tecnologias avançadas em TIC e representa uma vitrine de grande visibilidade 

para produtos e tecnologias; 

 

• Vagas reservadas no evento para funcionários ou convidados dos patrocinadores; 

 

• Contribuição para o fortalecimento da comunidadede TIC de Campinas e região 



Formato do evento 

O evento contará com a apresentação de palestras, abordando temas da atualidade, ministrados 

por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. As palestras são divididas segundo três 

grandes áreas: 

 

• Gestão 

• Desenvolvimento 

• Infraestrutura 

 

Além das palestras, os participantes da Unicamp farão a apresentação de cases, relatando 

experiências de sucesso em TIC. 



Temas 
Em 2019 o encontro planeja abordar os seguintes temas: 

• Mobilidade

• Computação em nuvem

• Segurança de dados e sistemas

• Plataformas de BI e Analytics

• Blockchain

• Insourcing de Serviços de TI

• IoT

• DevOps



Como patrocinar? 
Estão disponíveis cotas de patrocínio nos seguintes formatos: 



Benefícios aos patrocinadores 

As cotas de patrocínio darão direito aos seguintes benefícios: 



Diretrizes gerais 
Os patrocinadores deverão obedecer as seguintes normas e 

convenções: 

• O espaço disponível para montagem de estande está

diretamente relacionado ao valor da cota adquirida;

• A distribuição de brindes estará sob a responsabilidade

direta do patrocinador;

• O material de divulgação a ser distribuído aos 

participantes deverá ser entregue no endereço 

combinado com a organização do evento até o dia 3 de 

junho de 2019. O material passará por uma avaliação 

prévia antes de ser encartado na pasta do evento.

• O patrocinador tem o direito de promover ações, porém 

somente dentro do seu estande. Estas ações não poderão 

interferir no evento. A Organização deverá ser 

comunicada previamente sobre as ações a serem 

promovidas, para que seja analisada a sua viabilidade;

• A segurança de todo o material do estande é de

responsabilidade do patrocinador;

• Os funcionários do patrocinador devem estar 

identificados com crachás; 

• O material de divulgação disposto no estande é de

responsabilidade do patrocinador;

• A organização não se responsabiliza pelo transporte,

fornecimento e armazenamento do material do

patrocinador;

• Todas as ações do patrocinador devem ser submetidas à

aprovação da organização;

• Os horários de montagem e desmontagem dos materiais

no estande serão comunicados ao patrocinador em data

próxima ao evento;

• Os patrocinadores deverão informar, até o dia 3 de junho

de 2019, o nome completo de seus representantes em

conjunto com o número do CPF ou RG, para que seja feito

o cadastro na rede sem fio para visitantes da Unicamp.

• A montagem e desmontagem dos materiais no estande

são de responsabilidade do patrocinador;



Organização 

Mais informações relativas ao evento e à aquisição de cotas de 

patrocínio  podem ser obtidas com a Coordenadora do Evento: 

Simone Fernanda Turati 
e-mail: cinfotec@ccuec.unicamp.br

Telefone: 19 3521 2220 


