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ENCONTROS CAU/DF



ENCONTROS CAU/DF
O Conceito

O Encontro CAU/DF é um evento tradicional, realizado anualmente pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, com apoio do Colégio de Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e demais parceiros. Sua proposta é reunir a sociedade e profissionais do 

segmento em um debate sobre a contribuição da Arquitetura e do 
Urbanismo para o desenvolvimento e planejamento urbanos. 

Conceituados arquitetos e urbanistas do Brasil e do Exterior já participaram da iniciativa: 
Eduardo Souto de Moura (Portugal), Mathias Klotz (Chile) e do Brasil, Paulo Mendes 

da Rocha, Elizabeth França, Bruno Santa Cecília, Arthur Casas, entre outros. As 
palestras são seguidas por um bate-papo com os convidados e a participação da plateia.

Os Encontros CAU/DF são uma ótima oportunidade para divulgar
sua marca institucional a um público-alvo seleto, formador de opinião 

e que busca novidades no mercado em que atuam. 
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Informações Gerais

Público-alvo
Profissionais e estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo, de Design 
de Interiores, Engenharias e áreas afins.

Expectativa para a edição: 300 participantes

Data 
2 de outubro de 2019

Local
Serão em dois locais diferentes: 01 para as palestras/bate-papo 

e 01 para as homenagens e confraternização

Horários
Palestras e Bate-papo – das 15h às 18h30 

Homenagens e Confraternização – a partir das 19h
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Programação

14h30 – 15h
Credenciamento

15h – 18h30
Palestras e Bate-papo

A partir das 19h
Homenagens e Confraternização
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Cotas de Patrocínio

COTA OURO
Investimento: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Logomarca no convite on-line do evento│Logomarca na barra de patrocínio 
em todos os materiais impressos e de divulgação do evento, produzidas 

pelo CAU/DF│Logomarca nos e-mails marketing e demais peças de 
divulgação on-line (posts, stories, entre outras), enviados e produzidos 
pelo CAU/DF sobre o evento │Nas duas semanas anteriores ao evento, 

divulgação de 1 (um) post da empresa, a ser produzido pela empresa,
nas redes sociais (Facebook e Instagram) do CAU/DF │Espaço exclusivo 

no hotsite do evento sobre a empresa│Área reservada no dia e 
local do evento para divulgação de sua empresa, em formato a ser 

definido pela organização do evento│Ação de sampling no dia do evento, 
feita por representantes da empresa ou por recepcionistas contratadas 

pela mesma│Exibição de vídeo institucional da empresa com duração de 
até 1 (um) minuto no dia do evento, na solenidade de abertura do evento│

Tempo de discurso na solenidade de abertura de até 3 (três) minutos.
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Cotas de Patrocínio

COTA PRATA
Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Logomarca no convite on-line do evento│Logomarca na barra de patrocínio 
em todos os materiais impressos e de divulgação do evento, produzidas 

pelo CAU/DF│Logomarca nos e-mails marketing e demais peças de 
divulgação on-line (posts, stories, entre outras), enviados e produzidos 
pelo CAU/DF sobre o evento │Nas duas semanas anteriores ao evento, 

divulgação de 1 (um) post da empresa, a ser produzido pela empresa,
nas redes sociais (Facebook e Instagram) do CAU/DF │Espaço exclusivo 

no hotsite do evento sobre a empresa│Área reservada no dia e local do evento 
para divulgação de sua empresa, em formato a ser definido pela organização 

do evento│Ação de sampling no dia do evento, feita por representantes 
da empresa ou por recepcionistas contratadas pela mesma.
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Cotas de Patrocínio

COTA BRONZE
Investimento: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Logomarca no convite on-line do evento│Logomarca na barra de patrocínio 
em todos os materiais impressos e de divulgação do evento, produzidas 

pelo CAU/DF│Logomarca nos e-mails marketing e demais peças de 
divulgação on-line (posts, stories, entre outras),

enviados e produzidos pelo CAU/DF sobre o evento.
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Informações adicionais e dúvidas:

Flávio Oliveira
Gerente-Geral do CAU/DF

flavio.oliveira@caudf.gov.br
(61) 3222-5176 │(61) 3222-5179

de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Edital de Chamamento Público disponível em www.caudf.gov.br
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