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 Projeto de apresentação do evento: Festa Junina Solidária 2015 

Promovido pela Faculdade JK – Guará 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

A faculdade JK – Unidade Guará, localizada no endereço QE 08, aérea especial n°01 e 

telefone para contato (61) 33837728, juntamente com seus alunos do curso de 

publicidade e propaganda, realizará no dia 13/06/15 sua tradicional festa junina.   

 

 Além de um trabalho acadêmico teremos como foco principal arrecadar fundos à uma 

instituição carente, este ano temos o objetivo de proporcionar as famílias assistidas por 

esse projeto, todo o recurso do evento como investimento.  

 

SOBRE A INSTITUIÇÃO “O CONSOLADOR” 

A Instituição social O Consolador, localizada no Sol Nascente Ceilândia – DF, foi 

fundada no ano de 2005 com o intuito de promover atividades em seus núcleos de 

assistência direcionadas às famílias.  

A região onde está localizada a instituição é carente de melhorias. Sol Nascente, com 

uma população atual de 78.912 pessoas atualmente tem alto índice de criminalidade. 

Para registro e informações eventuais, é uma das maiores favelas da América Latina, 

segundo censo de 2010. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO: 

1 - Triagem Assistencial - triagem na recepção do assistido na instituição. 

2 - Sopa Fraterna Bezerra de Menezes - É destinada à alimentação e ao tratamento 

das crianças e adultos que participam das atividades da instituição.  

3 - Atendimento à família após a realização de triagem e visitas. 



 

4 - Oficinas Móveis - As Oficinas móveis são responsáveis pelo trabalho de 

laborterapia, constituído de atividades manuais que visem despertar o espírito 

comunitário entre as mães.  

5 - Assistência a Gestante - Consiste no amparo à maternidade, informando-a da 

importância, e preparação para uma gestação saudável e consciente, despertando-a 

para a prática do auxílio mútuo pela montagem do enxoval e ainda a prevenção do 

aborto. 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Captar recursos para a realização do evento: FESTA JUNINA promovida pelos alunos 

do curso de publicidade e propaganda da faculdade JK – Guará. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Identificar empresas em Brasília, que visam o apoio à sociedade, especialmente obras 

e ações sociais.  

 

Analisar os aspectos positivos na imagem da empresa, quando esta se envolve em 

ações ou projetos sociais.  

 

CIDADE OU REGIÃO DE EXECUÇÃO DO EVENTO 



 

 

Na cidade do Guará – DF  

Endereço: QE 08, aérea especial n°01 

 

 

REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Público alvo: Todas as classes e camadas sociais.  

Previsão de Público: Aproximadamente 500 pessoas. 

 

ATRATIVOS PARA O PATROCIONADOR 

- Logomarca exposta durante a execução do evento. 

- Nos materiais audiovisuais de divulgação. 

- Nas peças publicitárias a serem elaboradas, tanto impressas quanto na web 

- Logomarca exposta em cartazes ou banners 

- Logomarca estar presente na projeção (multimídia) no dia da festa; 

- Em caso de patrocínio específico, estará presente durante a realização do Bingo. 

 

RELEVÂNCIA DO EVENTO: 

Trata-se de uma proposta que visa amenizar o trabalho executado pela instituição 

social “O Consolador” 

Fortalecer a idéia do trabalho coletivo em toda a região, tanto no espaço quanto em 

reconhecimento futuro. 

 



 

PLANO DE DIVULGAÇÃO 

Utilização de peças impressas como: faixas, folhetos, cartazes.  

Um banner com frente para a EPTG (uma das vias públicas do Distrito Federal de maior 

movimento) – indicando dia e horário do evento. E marcas participantes (alta 

visibilidade de público). 

Aplicação da marca dos patrocinadores em todas as atividades na internet que sejam 

ligadas ao evento em si. 

COMUNICAÇÃO E CONTRAPARTIDAS 

Fazer figurar a logomarca dos patrocinadores em todo o material a ser utilizada no 

evento publicitário relativo a instituição.  

COMPENSATÓRIAS 

Disponibilizar integralmente todos os acontecimentos do evento na internet em um 

prazo estipulado, respeitando a exclusividade dos patrocinadores. 

 

 

 


