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1. INTRODUÇÃO 

Levando em conta que o fluxo financeiro na organização de um evento é um fator de relevante importância, 

visto que a realização do evento apenas se torna possível com a disponibilidade de recursos, é necessário 

montar uma equipe para tratar de toda a movimentação financeira na organização do evento. 

 

2. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS 

Tendo em vista o quão complicado pode ser a organização de um evento de grande dimensão, a arrecadação 

de recursos é primordial para que estes possam ser investidos da melhor forma para garantir a qualidade 

das atividades. Então, a busca por patrocinadores foi a primeira atividade desenvolvida pela comissão de 

financeiro do V Conpet Civil. 

Definiu-se então os planos de patrocínio e o que eles se ddividiriam em modalidade de patrocínio. 
 

1.1. MODALIDADES DE PATROCÍNIO 
 

PATROCÍNIO EM DINHEIRO 
 

Para empresas que tiverem interesse em participar do evento com investimento monetário, seguem os 

seguintes planos de patrocínio: 

Patrocínio Ouro: É uma opção para as empresas que desejam ter sua marca associada a todas as fases do 

evento. O retorno obtido é o seguinte: 

♦ Investimento no valor mínimo de R$ 1200,00. 
 

♦ Colocação de um banner da empresa ao lado do local de apresentações; 
 

♦ 1 faixa afixada na entrada do local do evento nos dias do evento; 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento; 
 

♦ Logomarca presente em todas as camisetas do evento; 
 

♦ Exposição da logomarca nas páginas de divulgação do evento (site, Facebook e Instagram), com link 

para o site do patrocinador. 

Patrocínio Prata: É uma opção para as empresas que desejam ter sua marca associada a algumas fases do 

evento. O retorno obtido é o seguinte: 

♦ Investimento no valor mínimo de R$ 800,00. 
 

♦ 1 faixa afixada na entrada do local do evento nos dias do evento; 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento; 
 

♦ Logomarca presente em todas as camisetas do evento; 
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♦ Exposição da logomarca nas páginas de divulgação do evento (site, Facebook e Instagram), com link 

para o site do patrocinador. 

Patrocínio Bronze: É uma opção para as empresas que desejam ter sua marca associada às fases essenciais 

do evento. O retorno obtido é o seguinte: 

♦ Investimento no valor mínimo de R$ 400,00. 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento; 
 

♦ Logomarca presente em todas as camisetas do evento; 
 

♦ Exposição da logomarca nas páginas de divulgação do evento (site, Facebook e Instagram), com link 

para o site do patrocinador. 

Patrocínios superiores a R$1500,00: 
 

♦ Empresas com investimentos superiores a R$1500,00 receberão, ainda, 10 minutos de atenção 

exclusiva dos participantes para poder divulgar a empresa, suas atividades ou seus processos de 

contratação; 

♦ Empresas com investimentos superiores a R$2500,00 receberão, ainda, 20 minutos de atenção 

exclusiva dos participantes, distribuídos em 2 dias, para poder divulgar a empresa, suas atividades ou 

seus processos de contratação; 

♦ Empresas com investimentos superiores a R$3000,00 receberão, ainda, 30 minutos de atenção 

exclusiva dos participantes, distribuídos em 2 dias, para poder divulgar a empresa, suas atividades ou 

seus processos de contratação; 

Apoio: É uma opção para as empresas que desejam ter sua marca associada à divulgação do evento. O 

retorno obtido é o seguinte: 

♦ Investimento: Até R$ 400,00 ou não monetário. 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento; 
 

♦ Exposição da logomarca nas páginas de divulgação do evento (site, 
 

♦ Facebook e Instagram), com link para o site do patrocinador; 
 

PATROCÍNIO ALIMENTÍCIO: Para empresas que tiverem interesse em participar com seus produtos ou 

financiando coffee breaks do evento, seguem os seguintes planos de patrocínio: 

Patrocínio Ouro: 
 

♦ Investimento: 4 ou mais coffee breaks fornecidos durante o evento 
 

♦ Logomarca presente em todas as camisetas do evento; 
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♦ Distribuição de material promocional da empresa no local e hora dos coffee-breaks que a empresa 

estiver fornecendo; 

♦ Um stand da empresa no local e hora dos coffee-breaks que a empresa estiver fornecendo; 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento. 
 

Patrocínio Prata 
 

♦ Investimento: 2 ou mais coffee-breaks fornecidos durante o evento 
 

♦ Um stand da empresa no local e hora dos coffee-breaks que a empresa estiver fornecendo; 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento. 
 

Patrocínio Bronze 
 

♦ Investimento: 1 ou mais coffee-breaks fornecidos durante o evento 
 

♦ Cartaz de divulgação do evento. 
 

O levantamento de possíveis patrocinadores foi obtido com o Centro Acadêmico de Engenharia Civil da 

UFOP. A partir disso, iniciou-se o desenvolvimento de uma proposta de patrocínio padrão. 

1.2. PROPOSTA DE PATROCÍNIO 
 

A proposta de patrocínio padrão foi construída com base nas instruções oferecidas pelo manual do III 

CONPET Civil, contando então com os seguintes itens expostos na forma dissertativa. 

♦ SOBRE O GRUPO PET: Neste item explicou-se a motivação do grupo PET Civil dentro da Universidade 

e como ele atua. 

♦ O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DE ENGENHARIA CIVIL: Explicou-se aqui a história do grupo 

PET Civil UFOP e a extensão do Programa de Educação Tutorial como um todo. Também foi falado 

sobre as atividades desenvolvidas com base na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. 

♦ SOBRE O V CONPET-CIVIL: Histórico das edições do Congresso, onde foram realizados, e onde o 

presente evento será realizado. É válido também citar a média de participantes, e algumas atividades 

realizadas durante o evento. 

♦ SEJA UM PATROCINADOR: São apresentadas então as propostas já citadas anteriormente. Para que 

o possível patrocinador veja a abrangência do Congresso, foi também citado as Universidades que 

seriam atingidas por meio da divulgação do patrocínio, ou seja, as convidadas a participarem do 

CONPET Civil. 

♦ INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS: São expostos os dados de contato do grupo PET, contando com 

endereço, site, telefone, email e quaisquer outros meios de comunicação que forem convenientes. 
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Construído este documento padrão no formato pré-estabelecido de documentos do congresso, contando 

com logomarca e formatação, este foi encaminhado para os possíveis patrocinadores. 

1.3. FORMA DE ENVIO 
 

Para a padronização do envio, foi criado também um e-mail padrão, ao qual seria anexada a proposta de 

patrocínio concluída. Neste e-mail, visando criar um vínculo, o integrante responsável por fazer o envio 

deveria buscar mais informações sobre as empresas que lhe cabiam, relacionando os valores e ideias com 

os do próprio grupo. 

A estrutura geral foi a seguinte: 
 

♦ Apresentação do grupo PET e a extensão do Programa no país; 
 

♦ Apresentação do histórico do CONPET, da presente edição a ser realizada, média de participantes e 

atividades realizadas durante o congresso; 

♦ Relação dos valores da presente empresa com o grupo PET; 
 

♦ Apresentação básica do patrocínio, informando que a proposta completa segue em anexo; 
 

♦ Apresentação de alguma edição anterior. Foi utilizado nessa estrutura um vídeo do III CONPET Civil. 
 

Tendo então este modelo, o envio foi realizado por todo o grupo, sendo o integrante que envio o e-mail o 

responsável por monitorar respostas e repassá-las para a comissão de Financeiro, ou reenviar o e-mail após 

um prazo pré estabelecido. 

 

2. CONTRATOS 

Previamente foi realizada uma pesquisa de preços com prestadores de serviço, verificando se a viabilidade 

da prestação do serviço nas datas do evento e os itens inclusos. Em seguida foram selecionados os serviços 

de menor preço considerando-se a qualidade oferecida. Então entrou-se em contato com estas empresas 

para contratação do serviço. É importante observar que anualmente há reajustes de preços nos serviços, 

assim pode-se contratar os serviços previamente fechando apenas valores, para posteriormente especificar 

detalhes de quantidade e horários na prestação do serviço. 

É de grande importância que a contratação de um serviço seja oficializada por meio de um contrato que 

atenda às duas partes envolvidas. Isso evita possíveis prejuízos ou até mesmo não prestação do serviço 

acertado ou da forma tal qual como combinada. Para isso, é importante pensar em todos as possíveis 

ocorrências para haver uma preparação quanto a elas. Têm-se a seguir os contratos feitos e como ocorreu 

sua concepção. As datas de pagamento são usualmente na quinzena anterior e no primeiro dia de evento 

quando parceladas e no dia do evento quando pagas em parcela única. 
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2.1. CONTRATOS FEITOS 

2.1.1. ALOJAMENTOS 
 

O alojamento do V CONPET Civil foi fechado com as repúblicas federais da UFOP, levando em consideração 

principalmente a proximidade em relação ao local onde seria realizado o evento e o preço, evitando possíveis 

imprevistos devido à distância. Para o fechamento do contrato, foi necessário pensar nas condições mínimas 

de estadia, também para o preço ser combinado. Foi pensado então na necessidade de itens básicos, como 

papel higiênico, água e o número de quartos a serem disponibilizados. Também fez se necessário deixar 

explícito o horário de chegada e de saída no alojamento, colocando-o da forma mais ampla possível para 

que os congressistas sempre pudessem acessá-lo. 

2.1.2. ALIMENTAÇÃO 
 

Os contratos de alimentação, tanto dos coffee-breaks quanto almoços e jantares, tiverem uma especificação 

adequada de todos os itens inclusos, suas quantidades e valor de reembolso caso o item fosse danificado, 

também pensando no fornecimento de talheres, toalhas e demais itens necessários. Dessa forma viabiliza- 

se também a conferência dos itens em sua entrega. Para tal estabeleceu-se uma lista com todos os itens 

para que fosse viável fazer o check-list a cada entrega independentemente de quem estivesse recebendo 

estes itens. É importante deixar muito claro o horário em que a entrega deve ocorrer, já que um atraso pode 

acarretar atraso geral de todo o evento. Visto as inscrições são fechadas próximas da realização do evento, 

pode-se estabelecer uma previsão de quantidades, mas deixar explícito em uma cláusula que essa 

quantidade pode ser alterada a um certo prazo da realização em si. 

É importante observar que nas contratações de serviço de alimentação o contrato já deve prever o 

fornecimento de refeições adequadas às restrições alimentares. Isso deve ser conversado antes e então 

posteriormente especificado em contrato e verificado na entrega das refeições. As mesmas devem vir 

devidamente identificadas. 

Dica: Não façam o cálculo de apenas 1 item por pessoa, por exemplo, pães podem ser calculados em 1,3 por 

pessoa. Salgadinhos: 8 itens por pessoa. E para demais itens constam na internet a forma de cálculo por 

pessoa em eventos. Em todos casos, os serviços contratados costumam ter uma boa ideia do consumo 

individual em eventos. Só é importante observar se o mesmo não estão sendo muito majorados para evitar 

desperdício. 

Atentem-se para que na distribuição de comidas todos do evento estejam presentes, pois em serviços como 

o de coffee break se uma leva de pessoas tem acesso antes a comida pode acabar antes que outra parte das 

pessoas chegue. Por isso e importante que todos saiam das atividades sempre no mesmo horários, que elas 

se encerrem sincronizadamente. 

2.1.3. BOLSAS E CAMISAS 
 

Para efetuar o pedido das camisas corretamente, também tendo em vista o fechamento das inscrições, o 

contrato pode ser pré-combinado, mas as quantidades e tamanhos definidos posteriormente. Uma 

estratégia adotada foi fazer o pedido das camisas dos organizadores anteriormente, para haver também 
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uma conferência da qualidade do produto. Já que as bolsas são de um material mais barato, o seu pedido 

pode ser realizado com uma certa antecedência, estipulando uma quantidade maior para evitar imprevistos. 

2.2. FECHAMENTO DE CONTRATOS 
 

O contato direto com a pessoa que se negocia é muito importante para estabelecer uma relação de 

confiança. Manter os números dos contratados salvos para a comunicação durante o evento também ajuda 

a manter o controle, abrindo possibilidades de se comunicarem caso algum serviço precise ser adaptado, 

adiantado, ou apenas verificar se está tudo correndo de acordo com os conformes. 

De forma geral, em todos os contratos devem conter os dados do contratante, dados do contratado, melhor 

detalhamento possível do serviço contratado, itens inclusos com informações de quantidade e valor de 

ressarcimento em caso de dano. Com relação as quantidades o contrato deve prever que este pode ser 

modificado até uma determinada data, pois alguns itens dependem do número de inscrito no evento, o que 

pode demorar a ser definido. Deve incluir ainda informações referentes às obrigações do contratado, como 

datas e horários de fornecimento do serviço, e obrigações da contratante, ou seja, datas e formas de 

pagamento. Por fim deve-se proibir a terceirização do serviço que está sendo contratado e conter as 

cláusulas que estabelecem condições de cancelamento do contrato e multas por não efetivação o serviço ou 

não cumprimento do contrato, este último item cabe a ambas partes. 

 
 

2.2.1. MODELO SIMPLIFICADO DE CONTRATO 

 
Contrato de Prestação de Serviço de XXX 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

CONTRATANTE: 

Fulana de Tal, residente no endereço tal. Documentos de identidade e CPF e telefones de contato. 

 
CONTRATADA: 

Empresa tal. Dados de CNPJ e endereço da empresa. Representada por Fulana de Tal, residente no 

endereço tal. Documentos de identidade e CPF e telefones de contato. 

 
As partes identificadas acima têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de 

Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de 

pagamento descritas no presente. 

 
2. DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. 

É objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATADA À CONTRATANTE de serviços de XXX, em 

evento que se realizará na data XXX no horário XXX. 
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3. DO EVENTO 

Cláusula 2ª. 

O evento, para cuja realização é contratado o serviço de XXX, é um XXX do CONTRATANTE, e contará 

com a presença de aproximadamente XXX pessoas/convidados. Pode-se reajustar a quantidade de 

pessoas/convidados até a data XXX. 

 
Parágrafo primeiro. 

O evento realizar-se-á no horário acima e no local (ENDEREÇO COMPLETO), o serviço de XXX deve ser 

prestado no horário XXX 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 3ª. 

O CONTRATANTE se responsabiliza por todos os danos causados pelos participantes do evento nas 

instalações, móveis e em todo o material locado, que deverão ser devidamente indenizados para a 

recomposição dos mesmos, de forma a manter as condições e características originais. 

 
Cláusula 4ª. 

A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização 

adequada do serviço de Buffet devendo especificar os detalhes do evento, necessários ao perfeito 

fornecimento do serviço, e a forma como este deverá ser prestado. 

 
Cláusula 5ª. 

A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 12ª. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 6ª. 

É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de XXX de acordo com as especificações da CONTRATANTE, 

devendo o serviço iniciar-se XXX horas. 

 
Parágrafo único. 

A CONTRATADA está obrigada a fornecer aos convidados da CONTRATANTE produtos de alta qualidade, 

que deverão ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e limpeza. 

 
Cláusula 7ª. 

A CONTRATADA será responsável pela ornamentação do espaço, fornecendo os itens cuja descrição 

segue abaixo listado: 
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Tabela 1- Materiais utilizados e valores unitários 

 

Itens Quantidades Valor Unitário 

Toalhas x 10,00 

Pires x por pessoa 10,00 

Xícaras x por pessoa 10,00 

Facas x 10,00 

Garrafas x 60,00 

Colheres café x por pessoa 5,00 

Baixelas x 35,00 

Tambor x 200,00 

 

Cláusula 8ª. 

A CONTRATADA compromete-se a chegar no local do evento às XXX horas, a fim de arrumar o salão com 

antecedência de 1 hora. 

 
Cláusula 9ª. 

A CONTRATADA se compromete a fornecer o cardápio escolhido pela CONTRATANTE, cujas 

especificações, inclusive de quantidade a ser servida, encontra-se abaixo listada. 

 
Serviço de XXX para XXX pessoas, no valor de valor XXX pessoa\dia: 

 
Tabela 2- Alimentos a serem fornecidos 

 

Itens Quantidades Unidades 

Café X litros 

Leite X litros 

Pães francês X unidades 

Margarina X kg 

Presunto X Fatias 

Mussarela X fatias 

Pães de 

queijo 

 
X 

 
unidades 

Frutas X unidades 

 

Cláusula 10ª. 

A CONTRATADA NÃO fornecerá garçons, cozinheiras, copeira para a prestação dos serviços contratados.  

 
Cláusula 11ª. 

A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos os seus empregados que trabalharem no 

evento referido na cláusula 2ª. 
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6. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula 12. 

Os serviços contratados no presente instrumento serão remunerados pela quantia de XXX por pessoa, 

por dia, devendo ser pago em [dinheiro, cartão, etc.], até a XXX da seguinte forma XXX. 

 
7. DO INADIMPLEMENTO 

Cláusula 13. 

Em caso de inadimplência de alguma forma por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço 

a ser prestado, classifica desistência do contrato. 

 
8. DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 14. 

Todos os utensílios e objetos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser devolvidos em perfeito estado 

de conservação, sob pena da CONTRATANTE arcar com os respectivos valores de reposição, os quais 

encontram-se também discriminados abaixo na tabela 1. 

 
Parágrafo primeiro. 

Os valores de reposição deverão ser pagos até 144 horas após a realização do evento. 

 
9. DA RESCISÃO 

Cláusula 15. 

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja 

comunicação formal por escrito justificando o motivo. Deverá acontecer, além disso, até 45 dias corridos, 

antes da data prevista para o evento. 

 
10. DAS MULTAS CONTRATUAIS 

Cláusula 16. 

Salvo o caso de rescisão já previsto na cláusula imediatamente anterior, fica estabelecido que a parte 

infratora a quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte prejudicada multa equivalente a 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 17. 

A quantidade de comida e bebida foi determinada de acordo com a indicação da CONTRATADA, e, 

portanto, esta poderá ser responsabilizada pela insuficiência da comida e/ou da bebida fornecida no 

evento, devendo proceder à devolução de 10% do valor pago pela CONTRATANTE. 

 
Parágrafo único. 

Caso seja possível, a CONTRATADA poderá complementar o Buffet servido, durante a realização do 

evento. 

 
Cláusula 18. 
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O cardápio foi elaborado de acordo com o número de convidados determinado pela CONTRATANTE e de 

acordo com as solicitações desta. Portanto, a CONTRATADA não será responsabilizada se, atendidas as 

especificações contratadas, a insuficiência da comida e/ou da bebida resultar da entrada de número 

maior de pessoas no evento. 

 
Cláusula 20. 

Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os 

serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 

 
Cláusula 23. 

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca 

de Ouro Preto; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor. 

Assinaturas e possíveis testemunhas 

3. FUNDAÇÃO GORCEIX E GECON 

 
3.1. FUNDAÇÃO GORCEIX 

 

A Fundação Gorceix é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, cujo objetivo básico é amparar o aluno 

carente da Escola de Minas de Ouro Preto em suas necessidades, não só educacionais, mas também as de 

alimentação, moradia e cuidados com a saúde. Além disso, ela também é uma entidade jurídica de direito 

privado, considerada de utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Dentre os seus serviços 

realizados incluem-se: atividades de pesquisa científica, de assistência social, de educação, de cultura e de 

incentivo a atividades industriais da comunidade brasileira. Por destinar-se a atividades relacionadas à 

educação, foi possível estabelecer uma parceria entre o evento V CONPET Civil e essa instituição. 

O principal motivo para buscar apoio junto à Fundação Gorceix, baseou-se na ausência da personalidade 

jurídica do grupo PET Civil, pois durante o planejamento do evento sentiu-se a necessidade de ter um órgão 

responsável pela emissão de nota fiscal para os fornecedores do evento. Dessa forma, a Fundação Gorceix 

teve a participação no evento de realizar os pagamentos aos fornecedores através da aprovação dos 

membros do PET. 

Como procedimento da Fundação Gorceix, quando esta presta o serviço de gerenciamento de recursos 

financeiros, é cobrada uma taxa referente ao Custo Operacional de, no máximo, 10% do valor total do 

projeto. Entretanto, após a apresentação do Programa do Evento ao superintendente da instituição e por 

ele ter compreendido a importância do evento, os membros organizadores do evento e o responsável da 

Fundação Gorceix entraram em um acordo para que o valor do Custo Operacional fosse convertido em 

benefícios na forma de patrocínio para a instituição. 
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Em relação aos documentos apresentados para a Fundação Gorceix, após a conversa com seu 

superintendente, foi apresentado um Programa do Evento. O Programa do Evento (em anexo) consiste na 

descrição do evento contendo: introdução, objetivo, descrição resumida do evento, programação e 

estimativa de custos e arrecadação. Além desse documento foram apresentados outros documentos pela 

GeCon da UFOP (a descrição deste órgão e dos documentos enviados por ele encontram-se no tópico 

abaixo). 

 
3.2. GECON 

A GeCon (Gerência de Contratos e Convênios) é um departamento da UFOP que cumpre um papel 

importante de interação com os entes públicos e privados que objetivam celebrar contratos, acordos, 

convênios e termos de cooperação com a Universidade Federal de Ouro Preto, observando e orientando ao 

cumprimento das normas internas da Instituição e todas as legislações vigentes relacionadas. 

Durante a realização do V CONPET Civil, o órgão prestou o papel de estabelecer o vínculo de forma legal 

entre a UFOP e a Fundação Gorceix, instituição filantrópica, para o gerenciamento dos recursos financeiros 

envolvidos no evento. Além do vínculo estabelecido, o órgão foi responsável por acompanhar o 

desenvolvimento do contrato de prestação de serviço firmado, relativo à prestação de serviços feita pela 

Fundação Gorceix. 

Para o estabelecimento desse vínculo foi realizado um Acordo de Cooperação Técnica, isto é, um 

instrumento formal destinado a estabelecer a cooperação entre pessoas físicas e/ou jurídicas, que possuem 

interesses e condições coincidentes ou comuns de atendimento às atividades a que se propõe realizar. Além 

disso, o acordo consiste em um ajuste de caráter político e ou diplomático, por meio do qual, Instituições 

Públicas e Privadas indicam  a  disponibilidade  em  celebrar  mútua  cooperação  entre  si.  

Dentre a documentação enviada para a GeCon, por parte dos membros organizadores do V CONPET Civil, 

incluiram: Carta de Apoio ao V CONPET Civil fornecida pela UFOP e pela Escola de Minas, Formulário CEPE 

7.000/16 e Plano de Trabalho. A seguir, cada um destes documentos serão detalhados. 

3.2.1. CARTA DE APOIO AO V CONPET CIVIL 
 

Consiste em um documento onde a instituição responsável (UFOP/Escola de Minas) expressam os motivos 

relevantes e os benefícios que a realização do evento trarão à instituição. Ademais, a organização se 

compromete a fornecer apoio ao evento cedendo o espaço e solicitando apoio à outros órgãos e instituições 

de apoio. As cartas de apoio utilizadas no trâmite com a GeCon encontram-se em anexo. 

 
 

3.2.2. FORMULÁRIO CEPE 7.000/16 
 

O Formulário CEPE 7.000/16 consiste em um documento contendo os dados do projeto como título; 

classificação; contratante; interveniente; coordenador; ordenador; departamento; período de execução; 

número de horas e uso ou não de laboratório. No formulário todos os custos do projeto foram detalhados 

de acordo com o valor total disponível para o projeto. Além disso, nele é possível preencher outros campos 

para a solicitação de bolsas para docente, aluno e técnico administrativo. Entretanto, para o V CONPET Civil 

esse auxílio não foi solicitado pelos membros organizadores do evento, pois não houve necessidade. Após o 
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preenchimento do formulário, ele foi encaminhado para o e-mail da Área de Projetos 

(projetosgecon@ufop.br), juntamente com o Plano de Trabalho. 

3.2.3. PLANO DE TRABALHO 
 

O Plano de Trabalho do V CONPET Civil foi um documento que continha a descrição do Grupo PET 

(organização realizadora do evento) e resumo do evento com cronograma, gastos e fonte de recursos. Em 

relação ao Grupo PET foi destacada suas principais funções dentro da universidade e na comunidade. Além 

disso, foi descrita resumidamente a história do Grupo PET Civil UFOP. O V CONPET Civil foi apresentado com 

seus objetivos, locais de realização das edições anteriores e tipos de atividades realizadas durante o evento. 

Os gastos no evento foram brevemente descritos contendo: alimentação (café da manhã, almoço, coffee 

break, jantar e noite de caldos), material de divulgação (banners, camisas, canetas, garrafas d'água) e 

palestrantes. A fonte de recursos do evento levou em consideração a origem do dinheiro para a realização 

do congresso: patrocínios e inscrições. Por fim, o cronograma do evento contou com sua programação 

preliminar nos três dias de congresso. 

Sendo assim, após a entrega de toda a documentação descrita anteriormente para a GeCon, o Acordo de 

Cooperação Técnica entre a UFOP e a Fundação Gorceix foi legalmente efetivado. Com isso, essa Fundação 

de Apoio tornou-se apta a gerenciar os recursos financeiros envolvidos no Acordo e discriminados no 

Formulário CEPE 7.000/16. 

 

4. INSCRIÇÕES 

Além dos recursos arrecadados através das parcerias firmadas com as empresas patrocinadoras, outro 

método para arrecadação financeira foram as inscrições dos congressistas no valor de R$135,00 por pessoa. 

Para efetivar a inscrição era necessário que cada congressista depositasse a quantia na conta do congresso, 

enviasse o comprovante de pagamento para o e-mail do evento, sendo que o título do e-mail a ser enviado 

deveria ser “Comprovante de Pagamento V CONPET Civil”, e respondesse o formulário de informações 

pessoas disponibilizado no site do V CONPET Civil. No formulário de informações pessoais, montado por 

meio do Google Forms, era necessário que o congressista fornecesse as seguintes informações: 
 

- nome completo; 
 

- grupo PET de origem; 
 

- celular; 
 

- e-mail; 
 

- CPF e RG; 

- limitação física; 
 

- tamanho da camisa; 
 

- alimentação (restrições alimentares e opção 

vegetariano); 

- opção de participação na festa de encerramento. 

 

Além disso, informações como conta bancária para o depósito e prazo das inscrições também foram 

disponibilizadas no site do evento, em específico na aba “INSCRIÇÕES” até o último dia estipulado para a 

realização das inscrições, sendo que após essa data tais informações foram retiradas do site. 
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4.1. RECEBIMENTO E CONTROLE 

Para o controle das inscrições, um petiano membro da organização foi encarregado de verificar a conta 

bancária, os formulários e enviar o e-mail de confirmação da inscrição. Sendo assim, a inscrição só era 

efetivada após o petiano responsável confirmar que o pagamento havia caído na conta do congresso, o 

comprovante de pagamento havia sido enviado por e-mail e o formulário respondido pelo congressista. 

De modo a controlar toda a movimentação de inscrições, foi criada uma tabela no Excel contendo todas as 

informações dos congressistas fornecidas pelo formulário e disponibilizada uma pasta na Nuvem para 

armazenar todos os comprovantes de pagamento recebido. Além disso, para que o congressista certificasse 

da sua participação no evento, era enviado um e-mail padrão de confirmação da sua inscrição. 

 
4.2. RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

É importante observar que nas fichas de inscrição devem constar o campo onde se fornece dados de 

restrição alimentar ou alergias alimentares, pois os serviços de alimentação devem ser pensados 

considerando estas restrições e o fornecimento dessas refeições ser previsto em contrato. As restrições 

alimentares devem ser especialmente verificadas na entrega das refeições, que devem vir devidamente 

identificadas. 

Observando que, vegetarianos não consomem carne, veganos não consomem quaisquer produtos de origem 

animal (mel, leites e derivados de leite, como queijos, iogurtes, creme de leite, manteiga, carnes, etc), 

intolerantes à lactose não consomem leite e derivados de leite, intolerantes à glúten não consomem 

produtos que contenham se quer traços de trigo, aveia, centeio e malte. Isso inclui certos temperos, farinhas, 

massas entre outros. Por isso recomendamos que no café da manhã tenham frutas outra opção de alimento 

fora o pão, por exemplo pão de queijo ou biscoito de polvilho. Que as refeições sejam estritamente pensadas 

para as restrições alimentares e no coffee break que hajam várias opções sem carne e uma opção de pão de 

queijo ou polvilho. Nos coffee breaks podem ser preparados “kits” de alimentos separados para as pessoas 

com restrições caso não seja viável conter os itens para todos os participantes. Por exemplo, um lanche para 

os veganos durante o coffee break pode ser um “kit” que contenha frutas, castanhas ou barrinhas de cereais 

sem mel. 

 

5. GASTOS 
 

5.1. ESTIPULAÇÃO DE GASTOS 

Inicialmente foi criado um cenário de gastos superior ao que possivelmente poderia ocorrer durante a 

organização do congresso. Sendo assim, foram estipulados, segundo o mercado local, gastos referentes a 

alimentação (café da manhã, almoço, coffee break, jantar e noite de caldos), gastos com até dois 

palestrantes externos à universidade, hospedagem dos congressistas, material para divulgação do evento, 

certificação dos trabalhos acadêmicos e os gastos com a festa de encerramento. 

Além dos gastos, foi também discretizado, porém de forma exata, os valores de entrada do congresso. Para 

isso, foram especificados os valores referentes ao auxílio da universidade, inscrição dos congressistas 
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supondo inicialmente um total de 80 participantes, patrocínios, pagamento referente à festa de 

encerramento também considerando um total de 80 participantes e auxílio do IV CONPET Civil. 

Estipulando valores mais alto do que realmente haveriam com os gastos do evento, a organização evitou 

possíveis eventualidades que poderiam ocorrer devido à falta de recurso financeiro. 

 
5.2. CONTROLE 

Para o controle dos gastos apenas dois petianos foram encarregados de executar tal tarefa, sendo esses dois 

petianos os únicos que tinham acesso à conta bancária do evento. Nesse sentido, foi criada uma tabela no 

Excel contendo os valores de entrada, outra com os gastos realizados e uma com o saldo global do evento. 

Para a tabela de entrada foram utilizados os seguintes dados: 
 

- data de entrada; 
 

- conta; 
 

- descrição da entrada; 

- tipo de entrada segundo as categorias de entrada 

especificadas no item 5.1; 

- valor. 

 

 

Para a tabela de gastos foram utilizados os mesmos dados referentes aos de entrada, porém adaptados para 

a categoria de saída de recursos. Por fim, a tabela de saída consistia na subtração dos valores que entraram 

dos valores que saíram para a realização do congresso. 

 

6. ATIVIDADES DURANTE O EVENTO 
 

6.1. PAGAMENTOS E RECIBOS 

Durante a organização do evento deve se prever quais compromissos foram firmados para o dia do evento. 

Muitos serviços contratados por vezes são agendados para serem pagos no primeiro dia de evento. Assim 

este pagamento deve ser previsto, o dinheiro separado e a pessoa que efetua o pagamento deve pedir a 

assinatura de um recibo simples, caso não tenha sido gerada a nota fiscal do serviço (quando se contrata 

pessoa física). 

 
6.2. RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 

Deve-se prever pessoas responsáveis para receber cada prestador de serviço. Assim sugere-se elaborar um 

check list dos itens contratados e que devem constar nas entregas o que facilita que qualquer um possa 

receber. Mas sempre que possível seria mais adequado se a pessoa que contratou o serviço estivesse 

presente no recebimento, pois caso seja necessário lidar com quaisquer eventualidades este estará presente 

no momento. Os contatos de todos os prestadores de serviço devem estar listados e em poder dos 

responsáveis pelas contratações, pois em caso de eventualidades é importante que quem contratou o 

serviço entre em contato com os prestadores de serviço. 
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6.3. EVENTUALIDADES 

Procurando prever quaisquer eventualidades dinheiro extra deve ser separado, por exemplo caso falte 

algum equipamento ou mesmo alimentos. Neste caso, deve-se ainda prever pessoas que possam ficar 

responsáveis por lidar com estas eventualidades. 

 

7. CONCLUSÃO 

Assim como as outras comissões, o Financeiro exerce papel fundamental na organização do evento. Todo o 

controle dos recursos de entrada e saída é de sua responsabilidade e desenvolver tal papel requer 

compromisso, ética e transparência. Essa é uma comissão que demanda de muitas atividades, quer seja ao 

estipular os gastos do congresso e ir em busca de recursos financeiros, quer seja durante o controle de 

recursos ao longo de todo evento. Nesse sentido, vale a pena ressaltar que não somente os integrantes da 

comissão devem correr atrás de patrocinadores, mas também petianos de outras comissões, cabendo ao 

Financeiro fiscalizar e orientar nessa busca por recursos. 

Após a realização do congresso é necessário que todas as contas sejam fechadas e a discretização de toda a 

movimentação financeira do evento seja fornecida ao grupo PET. Dessa forma, o compromisso com a ética 

e a transparência terá sido efetivamente confirmado, satisfazendo e suprindo as expectativas de toda a 

equipe. 
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