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APRESENTAÇÃO

A Universidade Corporativa Dom Henrique de 
Sagres - UniSagres - surgiu para quebrar 
paradigmas. É certo que a palavra universidade 
nos leva a pensar no âmbito tradicional 
acadêmico, porém, a versão corporativa tem 
uma estratégia educacional diferenciada e 
inovadora, visando desenvolver profissionais 
que propiciem vantagens competitivas às 
organizações. Neste sentido, a UniSagres está 
dando um passo além, oferecendo soluções 
completas em educação empresarial. 

Além dos cursos presenciais de alta qualidade, 
a UniSagres realiza o Ciclo de Palestras, que 
traz os maiores palestrantes do Brasil para as 
cidades onde a Universidade atua. Com o lema 
“Universalidade do conhecimento”, queremos 
oferecer oportunidades de aprendizagem que 
atendam as demandas das empresas, com foco 
na inovação e na excelência.

Conheça a UniSagres – Soluções em educação 
corporativa.

UniSagres
Universidade Corporativa
Dom Henrique de Sagres
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O CICLO DE PALESTRAS

Criado em 2012, o Ciclo de Palestras já é parte integrante 
do calendário de eventos, oferecendo informação, 
atualização, entretenimento e motivação a um público 
qualificado e expressivo. 

Os eventos se renovam a cada ano, sempre acompanhando 
as tendências de mercado. O objetivo é trazer palestrantes 
de reconhecida competência que apresentam ao público o 
que há de mais atual em termos de conhecimento e 
qualificação, nos mais variados temas. 

Já estiveram em Blumenau, pelo Ciclo de Palestras, nomes 
como Bernardinho, Marcelo Tas, Max Gehringer, Hans 
Donner, Mario Sergio Cortella, Maílson da Nóbrega, Ricardo 
Amorim, Carlos Alberto Júlio, Arnaldo Jabor e Amyr Klink, 
entre muitos outros.

Em 2016 a UniSagres novamente inovou, levando o Ciclo de 
Palestras para outras cidades da região, promovendo 
palestras com Mario Sergio Cortella, Maílson da Nóbrega e 
Professor Marins em Balneário Camboriú. 

O Ciclo de Palestras também quer, através dos seus eventos, trazer benefícios para as 
comunidades envolvidas e neste sentido a responsabilidade social se faz cada vez mais 
presente. Na palestra realizada com o técnico campeão Bernardinho em Blumenau, por 
exemplo, camisas da seleção e bolas de vôlei foram autografadas por ele e doadas a 
instituições beneficientes. Com estas doações, as instituições podem realizar ações e arrecadar 
recursos para viabilizar  seu essencial trabalho. Desta forma o Ciclo de Palestras não somente 
cumpre a sua função, mas também contribui socialmente, o que é um ganho imenso para todos 
os envolvidos.  

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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MARCELO TAS

BERNARDINHO

MAX GEHRINGER

HANS DONNER

RICARDO AMORIM

ARNALDO JABOR

AMYR KLINK



2015
Ricardo Amorim 812

Marcelo Ortega 765

Número de participantes

599

585

2339

2148

Luiz Carlos Prates

Carlos Hilsdorf

Mario Sergio Cortella

Bernardinho

2016
Maílson da Nóbrega 541

Carlos Alberto Júlio 444

Número de participantes
Blumenau

Blumenau

Número de participantes

690

1059

781

583 Sessão Extra

Prof. Marins

Bal. Camboriú

Mario Sergio Cortella 2.483*

Maílson da Nóbrega 617

* 2 palestras

Prof. Marins

Max Gehringer

Mario Sérgio Cortella

Mario Sérgio Cortella

Blumenau2014
Arnaldo Jabor 812

Número de participantes

800

722

809

Amyr Klink

Hans Donner

Seu Chico

NÚMEROS
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2012
Clóvis Tavares 405

Número de participantes

829

561

796

Rodrigo Pimentel

Gustavo Cerbasi

Nuno Cobra

Blumenau

Blumenau

BLUMENAU
MIRIAM LEITÃO

MIRIAM LEITÃO

2013
Max Gehringer 930

Número de participantes

522

269

Marcelo Tas

Marcos Garrido

NÚMEROS
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NOMES PREVISTOS
2017

MARÇO
LEANDRO KARNAL OU ROBERTO SHINYASHIKIMAIO

LEANDRO KARNAL OU CLÓVIS DE BARROS FILHO

CLÓVIS DE BARROS FILHOLARS GRAEL OU

JULHO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MARÇO

OUTUBRO

JULHO

SÃO JOSÉ

DRÁUZIO VARELLA OU MÁRCIO ATALLA

DRÁUZIO VARELLA OU MÁRCIO ATALLA

MIRIAM LEITÃO OU RICARDO AMORIMMAIO
AGOSTO DRÁUZIO VARELLA OU MÁRCIO ATALLA

SETEMBRO



MARCAS QUE APOSTAM NESTE PROJETO

A repercussão destas ações gera sempre 
um impacto na cidade, pela relevância dos 
palestrantes de renome nacional. Por este 
motivo, grandes marcas apostam no Ciclo 
de Palestras, como uma forma 
reconhecidamente vantajosa de estar em 
contato com um público já fiel e 
sintonizado com a programação anual de 
eventos.
 
Quem escolhe ter sua marca vinculada ao 
Ciclo de Palestras sabe que está se 
comunicando com líderes e formadores de 
opinião dos segmentos mais 
representativos da economia, por conta do 
envolvimento direto das entidades 
empresariais. 

Além disso, ganha em exposição com a 
mídia espontânea gerada, pois alguns dos 
palestrantes geram verdadeira comoção 
por onde passam. Os benefícios são 
expressivos para participação em uma 
série de eventos com tamanho grau de 
profissionalismo e seriedade.
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COMUNICAÇÃO
O histórico do evento fala  por si só 
em termos de sucesso de público, 
porém é importante ressaltar o 
trabalho de comunicação que é 
realizado para se alcançar este 
resultado. 

O impacto da divulgação é 
garantido por toda a veiculação de 
mídia envolvida, incluindo outdoor, 
redes sociais, mailing, rádios, 
televisão e jornal, bem como pelos 
materiais impressos  como  folders, 
flyers, cartazes, convites e banners.
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OURO

15 unid.

vt 60”

PRATA

10 unid.

vt 30”

PLANO DE PATROCÍNIO

Benefícios

Citação da marca / patrocínio pelo 
cerimonial no dia dos eventos 

Inserção da marca / patrocínio nos 
telões no dia dos eventos 

Ingressos reservados para 
patrocinador e convidados em cada 
evento

Distribuição de folders, brindes ou 
outros materiais no dia dos eventos 
(responsabilidade do patrocinador)

Exibição de vídeo ou comercial da 
marca nos eventos

Inserção da logo da empresa em 
banners ou outros materiais no dia 
dos eventos

Entrada de 2 representantes da 
empresa no camarim para fotos e 
autógrafos (se o palestrante 
permitir)

Direito a 2 representantes da 
empresa participarem do jantar 
com o palestrante (caso seja 
realizado)

Inserção da marca em toda a mídia 
eletrônica, site CDL, e-mails, etc

Inserção da marca em todo material 
impresso de divulgação (folders, 
flyers, cartazes e banners)*

Inserção da marca em outdoors e 
convites*

Exclusividade de patrocínio no 
ramo de atividade

Inserção da marca em todas as 
divulgações nas redes sociais*
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* O tamanho das marcas e o espaço para exposição da cota ouro 
será sempre 50% maior que da cota prata.
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47 3221.5777
palestras@unisagres.com.br

CONTATO
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