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Apresentação

Desde a sua criação, em 1967, o Festival de Inverno da UFMG tem sido marcado pela 
invenção de conceitos e práticas. Em 2012, o tradicional evento acontece em Diamantina, 

entre os dias 15 e 26 de julho, chegando a sua 44º edição com uma nova ideia: 
o bem-comum.

A proposta é pensar o Festival de Inverno como um encontro entre saberes e práticas, 
sem que haja distinção de valor entre os envolvidos. Público, professores e artistas como 

produtores, disseminadores e receptores de conhecimento, em um espaço 
de diálogo, aberto ao compartilhamento de ideias.

Desta forma, o 44º FESTIVAL DE INVERNO DA UFMG se configura como uma ação 
que concilia democratização do acesso à cultura, circulação de saberes,

 formação civil e profissional, além de levar a público shows e outras atrações artísticas 
de renome, tornando-se assim uma excelente oportunidade de 

visibilidade e retorno institucional.



Estrutura

Através de uma estrutura diferenciada, o principal objetivo é valorizar como 
interlocutores, sujeitos que tradicionalmente se vêem excluídos desse evento, 
bem como aqueles vinculados aos saberes e práticas tradicionais das culturas indígena, 
afro-descendente e popular.

Para isso, serão criados espaços descentralizados, visando a formação e experiência 
compartilhada entre sujeitos interessados em diferentes domínios da criação artística 
e cultural. Durante os 12 dias de festival, seis casas temáticas, sob coordenação de 
professores da universidade, irão oferecer aos públicos mais diversos uma intensa 
programação simultânea, levando para o interior de Minas Gerais possibilidades 
inéditas de interação.

E, como não poderia faltar, o Festival de Inverno também fará de Diamantina palco 
para artistas como Zezé Mota, Graveola e o Lixo Polifônico, Rui Moreira 
(ex-integrante do Grupo Corpo), Nana Vasconcelos, fazendo jus aos 46 anos 
de uma tradição.



Benefícios:

• Possibilidade de relacionamento com uma parcela maior de clientes em potencial;

• Divulgar o compromisso social da empresa que investe em cultura;

• Reforçar, junto aos clientes, a marca e imagem institucional da empresa, bem como 
as suas iniciativas de patrocínio;

• Possibilidade de dedução de 100% do valor do patrocínio do Imposto de Renda 
da empresa.

Retorno ao patrocinador



Contrapartidas:

• Menção da empresa como patrocinadora nos releases a serem distribuídos na 
mídia impressa e eletrônica;

• Divulgação do site do patrocinador no site oficial do 44º FESTIVAL DE 
INVERNO DA UFMG;

•  Agradecimento público à empresa em locução de apresentação de eventos do 
festival, além da possibilidade de pronunciamentos, veiculação de comerciais e vídeos 
institucionais, e outras possíveis ações promocionais a serem acordadas, tendo em vista 
a cota de patrocínio;

•  Veiculação da logomarca no material de divulgação e produtos culturais.  
As dimensões das logomarcas, bem como o número de inserções, 
serão proporcionais à cota de patrocínio.



Apoiador: 

Inserção da logomarca em parte do material de divulgação e produtos culturais, em 
tamanho proporcional em posição subsequente a dos Patrocinadores.

Investimento: Bens e serviços em valores a serem negociados.

Patrocinador Bronze:

Inserção da logomarca em parte do material de divulgação e produtos culturais, em
 tamanho inferior apenas em relação ao Patrocinador Prata e ao Patrocinador Ouro, 

em posição subsequente a esses. 

Investimento: R$300.000,00

Cotas de patrocínio



Patrocinador Prata:

Inserção da logomarca em todo material de divulgação e produtos culturais, com 
exceção às peças exclusivas do Patrocinador Ouro, em posição subsequente e 
tamanho inferior apenas em relação a este.

Investimento: R$600.000,00

Patrocinador Ouro:

Inserção da logomarca em todo material de divulgação e produtos culturais, 
incluindo peças exclusivas, em tamanho maior e sempre em posição superior às 
demais. Caso seja do interesse, a empresa poderá ser nomeada como apresentadora 
de todas as ações do 44º FESTIVAL DE INVERNO DA UFMG.

Investimento: R$1.000.000,00

OBS.: Outras cotas de investimento poderão ser negociadas, bem como 
as respectivas contrapartidas.



A UFMG é a mais antiga universidade de Minas Gerais, e sua história se confunde com 
a das primeiras faculdades desse estado. Como mais de 80 anos, hoje, firmemente 

estabelecida como uma das melhores instituições de ensino superior do país, já teve 
entre seus alunos importantes nomes, tais como Carlos Drummond de Andrade, 

Guimarães Rosa, Fernanda Takai, Juscelino Kubitschek, Tostão, Ivo Pitanguy, Betinho, 
Fernando Sabino, e até mesmo a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff.

Segundo o ranking QS 2011, a Universidade Federal de Minas Gerais está em 10º 
lugar entre as melhores universidades da América Latina e como 3º lugar entre as 

melhores universidades do Brasil. Uma de suas mais principais atividades de extensão, 
é sem dúvida alguma, o Festival de Inverno, cuja trajetória consolidada o projeta como 

a mais importante iniciativa cultural no campo da extensão universitária brasileira, 
estando diretamente relacionado à fundação dos Grupos Corpo e Galpão, além de 

somar um público total de cerca de um milhão pessoas.

Realização
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