


INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Somos o time SESI SENAI Robonáticos, 
muito prazer em conhecê-los! 
Participamos de torneios de uma 
organização mundialmente conhecida, 
chamada FIRST, que tem como principal 
fundamento inspirar jovens com a ciência 
e tecnologia, evidenciando que eles 
podem se tornar cientistas ou líderes 
STEM. 

Participamos de uma modalidade chamada
de FIRST Robotics Competition (FRC), nela
os estudantes são avaliados por criar uma

“empresa/marca”, e por meio dessa
configuração, espalhar o STEM em sua

comunidade, através de ações sociais e
projetos relacionados à didática. Além de
projetarem uma marca, os times também

são desafiados a criarem robôs de tamanho
industrial em menos de 6 semanas!



“Transformar a comunidade em 
que vivemos, mostrando a 

importância do STEM”.

"Tornar o mundo um lugar 
melhor, inspirando as gerações

mais jovens”.
 

Acreditamos que os jovens são a base de nossa sociedade,
então quando nós os ensinamos os valores da ciência e
tecnologia, transformando suas vidas através disso, nós

modificamos o futuro de nossa comunidade!



 Quando estabelecemos relações entre nosso 
time e empresas, mostramos que reunimos 

apoiadores em nossa missão de espalhar o STEM 
pelo nosso país, e ganhamos credibilidade em 

nosso trabalho. Trabalhando em conjunto criamos 
uma relação de parceria onde os dois lados se 

beneficiam, tendo um reconhecimento de 
organizações internacionais e transformando 

novas realidades.

IMPORTÂNCIAIMPORTÂNCIA  
DO APOIODO APOIO



ATUAIS APOIADORESATUAIS APOIADORES

A AroPrint é uma gráfica 
rápida digital especializada 

em livros, fotolivros, 
catálogos, adesivos, 

cartões, DVDs, TCC e muito 
mais. Nós ficamos muito 
felizes em contar com a 

ajuda da AroPrint na 
produção de todos os 

nossos materiais para a 
próxima temporada, com 

muita qualidade e 
compromisso.

 

A NAQUA foi criada com a 
intenção de transformar a 

vida com qualidade, 
reunindo especialistas que 

atuam como agentes de 
preservação da natureza, 

cuidando do meio ambiente 
para as futuras gerações. 

Assim como nossa equipe, a 
NAQUA tem como 

princípios a inovação, a 
eficiência e a colaboração, 
desenvolvendo parcerias e 

gerando soluções 
alternativas para o 

mercado.



Rockwell Automation é um fornecedor global 
de soluções de automação industrial, energia, 

controle e informação. Junto com nosso 
apoiador temos o compromisso de capacitar 

novas gerações, solucionando a falta de 
acesso em nosso país, contribuindo para a 

FIRST, descobrindo novos talentos e 
qualificando jovens na área do STEM.



O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial é um dos cinco maiores complexos 
de educação profissional do mundo e o maior 

da América Latina. Por meio dos valores 
impostos pelo SENAI, sendo eles, criatividade
e comprometimento, recebemos o estímulo de 

inovar cada dia mais, gerando ideias e 
concebendo novas habilidades no ramo 

industrial.



O Serviço Social da Indústria é uma instituição 
privada que promove o bem-estar e a 
qualidade de vida dos funcionários da 

indústria. Através do SESI somos apoiados em 
todos os nossos projetos sociais e iniciativas na 
equipe. Com esse apoiador, aplicamos a nossa 
visão de tornar o mundo um melhor por meio 

da inspiração de jovens.
 



A StemOS é uma organização responsável pela 
aplicação de soluções envolvendo o STEM e a

educação. Assim como a equipe Robonáticos, o 
time StemOS tem como missão transformar a 

robótica dentro do nosso país, adentrando jovens 
de todas as categorias para vivenciarem o mundo 
FIRST. Trabalhando em conjunto, nosso apoiador 

nos ajuda desde o fornecimento de peças e 
divulgação de nossos projetos.



FINANCEIROFINANCEIRO CONSULTORIACONSULTORIA  
  

ESPÉCIEESPÉCIE PARCERIAPARCERIA
  

-Registro do evento
-Materiais para o robô

-Materiais para projetos

-Marketing
-Plano de negócios

-Cronograma
 

-Logística e viagens
-Ferramentas e materiais

-Uso de instalações
-Materiais publicitários

Além do patrocínio, a equipe 
Robonáticos realiza parcerias 

com organizações, onde é 
realizada a troca de serviços 
pela divulgação da marca, 

dessa maneira, beneficiando 
ambos lados.



NÍVEIS DE PATROCINÍONÍVEIS DE PATROCINÍO
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Benefícios do prata;
Divulgação no robô;
Demonstrações e auxílio no 
processo de manufatura do 
robô.

U$1000 - U$1999U$1000 - U$1999
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Divulgação nos uniformes;
Presença nas redes sociais;
Eventos corporativos.

Benefícios do ouro;
 FIRST como patrocinador 
oficial da equipe;
Aplicação dos projetos 
sociais.

U$100 - U$999U$100 - U$999

U$2000+U$2000+



Sendo um apoiador da equipe Robonáticos, além de 
adquirir benefícios, sua organização terá muito mais 
visibilidade dentro do âmbito comercial. A FIRST é 
reconhecida mundialmente por diversos setores de 

educação, ciência, tecnologia e engenharia. 
Apoiar uma equipe de FRC, é plantar oportunidades 

para jovens revolucionarem o mundo através do 
conhecimento, e transformar vidas pela educação. 

Fazer parte disso, é acreditar no poder da educação, 
e colher os frutos de uma sociedade espelhada por 

valores de respeito. 
 

VISIBILIDADE EVISIBILIDADE E  
BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS



@robonaticos7565

/robonaticos 

Robonáticos #7565

robonaticos7565@gmail.com 

www.robonaticos7565.com

ENTRE EM CONTATO 

Escola SENAI "Roberto Simonsen"

Escola SESI "Roberto Simonsen"


