
PROJETO UNIVERSIDADES 

POLÍTICA DE APOIO ÀS UNIVERSIDADES E CENTROS ACADÊMICOS 

Recebemos, todas as semanas, pedidos de Centros 
Acadêmicos e de Coordenadores de cursos de Engenharia 

e de Arquitetura de todo o Brasil para a realização de 
palestras em eventos universitários. Alguns desses pedidos 

são para palestras gratuitas. 

Infelizmente não é possível atender a todos pois, se assim 
fosse, não haveria espaço na agenda para outras atividades. 

Mas sempre estivemos dispostos a ajudar nesses eventos e 
por isso criamos, em 2011, o PROJETO 

UNIVERSIDADES cujo objetivo é definir condições 
diferenciadas para a contratação de palestras do 

engenheiro e professor Ênio Padilha em eventos cujo 
público de interesse seja composto de estudantes ou 
profissionais recém-formados de Engenharia e de 

Arquitetura. Essas propostas especiais estão relacionadas 
abaixo (Propostas 2 e 3). 

Agora, a partir de 2020 o PROJETO UNIVERSIDADES 
entra numa nova fase e teremos uma condição ainda mais 

especial: 10 eventos universitários poderão receber a 
palestra de Ênio Padilha sem nenhum custos de 

honorários. Veja as condições, a seguir (Proposta 1) 
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PROPOSTA 1 
A palestra do engenheiro e professor Ênio Padilha será apresentada no evento sem custos de honorários (a instituição 
contratante será responsável apenas pelas passagens aéreas + traslados locais + hospedagem + alimentação do palestrante) nas 
seguintes condições: 

(1a) A palestra a ser apresentada deverá ser escolhida entre três alternativas apresentada pela OitoNoveTrês Educação. Para 
2020 as três palestras oferecidas são: 
• Gestão de Carreira e Marca Pessoal para Engenheiros e Arquitetos 
• Enade e Carreira Profissional para Estudantes de Engenharia e Arquitetura  
• História do Mercado de Engenharia no Brasil 

(1b) 10 eventos serão contemplados por este projeto, um por mês, de fevereiro a novembro de cada ano; 

(1c) Será contemplado apenas um evento por unidade da federação 

(1d) Cada uma das 5 regiões do país deverá ser contemplada com pelo menos um evento 

PROPOSTA 2 
Nesta proposta a Universidade (ou o Centro Acadêmico) contratante deve assumir:  
2a) a responsabilidade pelas passagens aéreas e pelos traslados terrestres (por automóvel) 
2b) a responsabilidade pelas despesas com alimentação e estadia; 
2c) Honorários do palestrante (com desconto de 32% sobre o valor normal, de R$ 2.900,00) = R$ 1.950,00. 

PROPOSTA 3 
Nesta proposta não será cobrado honorários pela palestra, e a Universidade (ou o Centro Acadêmico) contratante deverá 

assumir:  
3a) a responsabilidade pelas passagens aéreas e pelos traslados terrestres (por automóvel) 
3b) a responsabilidade pelas despesas com alimentação e estadia; 

3c1)  Para universidades de Santa Catarina: a aquisição de 60 exemplares do livro MANUAL DO ENGENHEIRO 
RECÉM-FORMADO ou ARQUITETO 1.0 (com desconto de 10% no preço de capa) 

    Valor hoje: ((45,00) * 60) - 10% = R$ 2.430,00. 

3c2)  Para universidades de RS, PR e SP: a aquisição de 80 exemplares do livro MANUAL DO ENGENHEIRO 
RECÉM-FORMADO ou ARQUITETO 1.0 (com desconto de 10% no preço de capa) 

    Valor hoje: ((45,00) * 80) - 10% = R$ 3.240,00. 

3c3)  Para universidades nos demais estados: a aquisição de 100 exemplares do livro MANUAL DO ENGENHEIRO 
RECÉM-FORMADO ou ARQUITETO 1.0 (com desconto de 10% no preço de capa) 

     Valor hoje: ((45,00) * 100) - 10% = R$ 4.050,00. 

(a vantagem das Proposta 3  é que, além de não pagar honorários pela palestra, a Universidade ou o Centro 
Acadêmico ainda pode recuperar - com lucro - o valor investido, ao vender - pelo preço de capa - os livros para os 
estudantes, professores e profissionais da comunidade. Num evento bem administrado, o custo será zero, pois o 
lucro da venda dos livros poderá ser utilizado para o pagamento das passagens aéreas!) 

IMPORTANTE: (1) As condições comerciais deste documento são válidas apenas para PALESTRAS 

(2) Será fornecido Nota Fiscal dos valores correspondentes aos honorários (proposta 2) 
ou da aquisição dos livros (proposta 3) 

(3) As condições comerciais deste documento são válidas apenas para contratos 
efetivados até 31/12/2019
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