


APRESENTAÇÃO

O Brasil é um dos países que mais sofre ataques de segurança da informação, 
principalmente  de cibersegurança. A Conferência Anual Orientada à Segurança 
(CAOS) tem como fim a disseminação da cultura de segurança, alertando a 
comunidade sobre os riscos e precauções necessárias; afinal a informação é um 
item valioso no atual cenário global e deve ser protegida.

A CAOS é um evento gratuito, organizado e realizado pela Diretoria de Segurança 
da Informação (SegTIC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 
2015. Seu objetivo é ensinar, estimular e ampliar debates sobre segurança da 
informação além de conscientizar sobre a importância do tema. 

A Conferência é constituída em palestras, divididas entre apresentações técnicas 
e gerais, no intuito de alcançar tanto aos profissionais da área quanto estudantes 
quanto às demais pessoas interessadas no assunto. 



Imprensa e comunicação 

Público alvo 

Estudantes, professores, técnicos, usuários domésticos, profissionais, instituições 
públicas e privadas e qualquer pessoa interessada na área de segurança da 
informação. A estimativa de público presente é de 500 pessoas. 

ESTIMATIVA DE PÚBLICO PRESENTE

500 PESSOAS

● Banners
● Plataformas online e 

gratuitas de eventos

● Evento no Facebook
● Divulgação em grupos 

da UFRJ no Facebook

● Site oficial do evento
● Página oficial e Site 

SegTIC

● Transmissão ao vivo
● Cobertura jornalística 

e fotográfica

● Divulgação através do 
Sistema de Gestão 
Acadêmica da UFRJ



Acontecerá no dia 04/10/2019, de 8h às 18h e, simultaneamente, no Auditório 
Roxinho e Salão Nobre do CCMN: Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Prédio do 
CCMN – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro/RJ

A SegTIC apoia o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – 
IPPMG localizado na UFRJ. Através de seu Núcleo de Humanização tem como 
objetivo geral propor, desenvolver, integrar, apoiar e coordenar as ações de 
humanização, buscando a melhoria da qualidade da assistência e das condições 
de trabalho. Nossa parceria visa recolher doações durante o evento em prol da 
instituição.  Para conhecer mais, acesse www.ippmg.ufrj.br.

● Site oficial do evento; 
● divulgação do evento na página do Facebook oficial e site da SegTIC;
● divulgação no site de Eventos da UFRJ;
● plataformas Online e Gratuitas de Eventos; 
● criação do evento no Facebook; 
● divulgação em grupos da UFRJ no Facebook; 
● convite aos alunos da UFRJ através do SIGA (Sistema de Gestão 

Acadêmica);
● banners.

Data e local do evento 

Causa social 

Estratégias de divulgação 



O patrocinador será enquadrado na categoria de patrocínio de acordo com o 
somatório dos custos dos recursos ofertados aos participantes do evento. São 
as categorias e valores: 

*Para atender às necessidades específicas, poderemos estudar tais propostas. 
O formulário para envio para as propostas e a data limite estará disponível no 
site caos.ufrj.br.

CATEGORIA VALOR

PRATA ATÉ R$ 1.999,00

OURO R$ 2.000,00 A R$ 
4.999,00

DIAMANTE ACIMA DE 5.000,00

COTAS DE PATROCÍNIO

CONTRAPARTIDA
Publicação da parceria de patrocínio no Facebook 
da SegTIC, no evento do Facebook e no site da 
CAOS.

X X X

Inserção do logotipo na área de patrocinadores 
da página oficial do evento.

X X X

Projeção do logotipo no descanso de tela dos 
telões durante os intervalos entre palestras.

X X X

Menção honrosa ao final do evento. X X X

Banner no corredor entre os auditórios que 
devem ser fornecidos pela própria empresa.

X X X

Inclusão de material institucional no kit do 
participante.

X X X

Envio de 01 (um) e-mail marketing até 10 (dez) 
dias após o evento

X X

Espaço para estande, que deverá ser trazido pelo 
próprio patrocinador.

X X

Participação de painel com 30 (trinta) minutos de 
duração.

X

Marca e link no site do evento. X



A proposta deverá apresentar informações sobre os recursos que serão 
oferecidos pela instituição apoiadora para a execução da CAOS.

*Para atender às necessidades específicas, estudaremos as propostas de apoio 
institucional. O formulário para envio e a data limite estará disponível no site
 caos.ufrj.br.

APOIO INSTITUCIONAL

NOSSOS NÚMEROS 

Desde o seu surgimento, em 2015, a CAOS contou com mais de 2000 inscritos. 



Público alvo

outros NÚMEROS 



Mídias Digitais:

caos.ufrj.br
www.security.ufrj.br 
facebook.com/SegTIC
instagram.com/segtic.ufrj
Telefone: (21) 3938-0704
e-mail: organizacao@caos.ufrj.br

CONTATOS


