
PROPOSTA 
de patrocínio



NOSSA 
HISTÓRIA
Rails Girls é um evento internacional para 

inclusão de mulheres de todas as idades 

no mundo da tecnologia. Seu objetivo é 

proporcionar uma ótima experiência 

inicial em desenvolvimento de software. 

No Brasil, já foram realizadas edições do 

Rails Girls nas cidades Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Recife, São Paulo, Fortaleza, 

Belém, Natal, Campina Grande, Belo 

Horizonte e Salvador.  



AGORA EM BSB

Chegou a vez de Brasília! 

A 1º edição do Rails Girls BSB será nos 

dias 13 e 14 de abril de 2018. 

Serão 30 vagas disponíveis para os 

participantes, Além de mentores, 

voluntários e equipe organizadora, 

somando um total de cerca de 50 

pessoas. 



 Mesmo com a 

instabilidade 

econômica e política 

enfrentada pelo país, 

a indústria de TI é um 

dos setores que não 

para de crescer.  

1 2 3
Brasília é uma cidade 

com um número baixo 

de participação 

feminina em cursos de 

graduação, empregos 

e eventos de TI.  

Queremos diminuir as 

barreiras para que 

mais mulheres possam 

fazer parte desse 

espaço. 

MOTIVAÇÃO



NO DIA DO EVENTO

Na sexta-feira à noite serão 

realizadas dinâmicas para as 

participantes se conhecerem 

melhor. Haverá também 

palestras curtas sobre temas 

relacionados a tecnologia, 

mercado de trabalho e espaço 

para os 

patrocinadores/apoiadores.  

No sábado, erá realizado o workshop. 

As participantes serão divididas em 

pequenos grupos para fazer a 

concepção e criação de uma 

aplicação web, guiadas por coaches. 

Os coaches são pessoas que já atuam 

no mercado de trabalho e possuem 

domínio sobre as tecnologias 

apresentadas.  

Serão dois dias de evento, onde mulheres se reunirão para aprender a 

programar.  

Ao final da tarde, todas se juntam para apresentar suas aplicações.  



OUTRAS EDIÇÕES

SÃO PAULO - 2016



PORTO ALEGRE - 2017



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO

Camisetas (50)                     R$ 750,00 
Passagem para 
organizadores                     R$ 1500,00 
Banner                                    R$ 150,00 
Adesivos                                 R$ 100,00 
Bottons                                   R$ 150,00 
Material de papelaria           R$ 250,00 
Itens de decoração               R$ 100,00 

Total                                    R$ 3000,00 

GASTOS COM O EVENTO



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO

Adição do seu logotipo junto aos 

parceiros no site; 

Exposição de um banner específico 

da sua empresa na área pública nos 

dias do evento; 

Oportunidade para distribuir 

panfletos e/ou brindes; 

BENEFÍCIOS AO PATROCINADOR



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
Nós consideramos como patrocínio qualquer doação 

ou serviço, incluindo transporte, alimentação, etc; 

Os valores estão estimados, mas também é possível 

contribuir fornecendo o item diretamente, ou com 

uma parcela do valor solicitado; 

Nossas atuais prioridades são: transporte para 

organizadores, camisetas e material gráfico.  



CONTATO 
Juliane Lima 

(61) 9 8619-9456 
Jujulisan@gmail.com 

  
Maria Luciene 

(61) 9 93623797 
marialucienefelix@gmail.com 

railsgirlsbrasilia@gmail.com

https://www.facebook.com/railsgirls.bsb/

@railsgirlsbsb


