PROJETO SOCIOCULTURAL

Título: Prêmio Futuro Advogado
Área: Desenvolvimento social e educação
Cidade de realização: Recife | UF: Pernambuco
Data de realização: 9 de novembro de 2017
Valor total do projeto: R$ 100 mil
Valor solicitado para patrocínio:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Entidade: Instituto Brasileiro de Assuntos Jurídicos (IBRAJUR)
Endereço: Rua Silveira Lobo, 233
Cidade: Recife UF: Pernambuco
Telefone: 81 30400102

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Marcelo Oliveira
CPF: 04679478489

Endereço: Avenida Flor de Santana, 223, Ap 501 - Parnamirim
Cidade: Recife UF: Pernambuco CEP: 52060290
PROSPECÇÃO E MARKETING
Nome: Talita Corrêa
Telefone: 81 998980391
E-mail: talitacorrea@ploadvogados.com.br

1. APRESENTAÇÃO

O Prêmio Futuro Advogado foi criado em 2016 por um grupo de advogados recifenses
interessados em fomentar o desenvolvimento de jovens estudantes da área do direito.
Fundadores de um escritório em Recife, Pernambuco, os sócios André de Sá Portela,
Marcelo Oliveira e Gustavo Lélis entenderam a necessidade de apoiar um projeto que
incentivasse a leitura, a produção escrita, a pesquisa e a paixão pela advocacia no país,
considerando todas as dificuldades enfrentadas por aqueles que decidem investir anos
de estudo e esforço no preparo de uma área profissional disputada como o direito.

O primeiro ano do concurso, promovido para universitários de todo Estado de
Pernambuco, propôs a entrega de uma redação sobre o tema “Por que advogar vale a
pena? ”, e premiou três estudantes (com uma viagem a Fernando de Noronha, e dois
vouchers de compras na Livraria Cultura, no valor de R$ 500, cada).

A solenidade de entrega do Prêmio foi apoiada, em seu primeiro ano de realização, por
parceiros como a Escola Superior de Advocacia (ESA-PE), CVC viagens, Livraria
Cultura, Rádio Jovem Pan, Stampa Mídia, Universidade Federal de Pernambuco e
Universidade Católica de Pernambuco. O evento contou com palestra da professora
Renata Cortez, que discutiu, entre outros temas, as mudanças trazidas pelo novo
Código de Processo Civil, e do vice-diretor da ESA, Marco Aurélio Peixoto.

A partir deste ano, o prêmio será promovido pelo Instituto Brasileiro de Assuntos
Jurídicos – IBRAJUR, uma instituição de abrangência nacional, com um trabalho
pioneiro, voltado ao fomento do direito no país.

2. OBJETIVO

Promover o direito como uma ferramenta indispensável de justiça, paz e cidadania;
representar motivação educacional e profissional para estudantes promissores;
consolidar a missão do concurso, transformando-a numa referência importante para a
sociedade e para o calendário acadêmico do país, envolvendo parceiros e apoiadores
numa causa de âmbito nacional.

3. JUSTIFICATIVA

A advocacia foi, durante muitos anos, uma profissão considerada elitista, segregadora
e reservada aos “nascidos em bom berço”. Uma carreira dispendiosa, sedimentada em
verdadeiros nichos da sociedade, e concorrida nas grandes universidades do Brasil.
Com o passar das décadas e a humanização do universo jurídico como um todo, o
direito passou a ser mais lembrado como a ferramenta de cidadania que é, instrumento
que precisa ser alcançado e representado por todos, sem distinção de classe, origem
ou raça.

O Prêmio Futuro Advogado buscou, já na sua primeira edição, provocar essa reflexão
entre os jovens estudantes do direito, questionando seu amor e respeito pela profissão
e, sobretudo, cobrando seu futuro compromisso de representatividade em uma
sociedade já tão carente de um espírito coletivo de luta e defesa.

3.1 Por que tomamos a iniciativa de realizar o projeto?
Pela consciência de comprometimento social que toda grande instituição precisa ter, a
fim de contribuir para transformação e crescimento da sociedade como um todo.

3.2 Que circunstâncias que favorecem a execução do Prêmio Futuro Advogado?
Em tempos de crises econômica, política, institucional e moral, o país precisa voltar a
investir em educação, acreditar na carreira de jovens promissores e preparar um futuro
baseado nos princípios de coletividade e comprometimento.

3.3 Qual o diferencial desse projeto?
O Prêmio Futuro Advogado é um dos poucos concursos de redação voltados a
estudantes do Direito no Brasil, independente do ano cursado, com o intuito de valorizar
a advocacia e destacar sua importância na promoção da justiça e da cidadania em
nosso país.

3.4 Qual o histórico?
O primeiro prêmio foi anunciado em 11 de agosto de 2016, dia do estudante e do
advogado. A premiação foi realizada numa noite de solenidade, no dia 28 de outubro do
mesmo ano, no teatro da Livraria Cultura do Paço Alfândega, contando com a presença
de dezenas estudantes matriculados em pelo menos seis faculdades de direito de
Pernambuco.
3.5 Público-alvo: Estudantes e profissionais de Direito

3.6 Quantidade: 200 pessoas

4. ESTRATÉGIA DE AÇÃO DA PREMIAÇÃO 2017

41. Cronograma

Dado o sucesso do concurso em 2016, o Prêmio Futuro Advogado deste ano terá
amplitude nacional, tanto em divulgação quanto em categorias de premiação. O mesmo
será divulgado no dia 11 de agosto de 2017, com a abertura das inscrições dos jovens
acadêmicos. O período de envio das redações seguirá até o dia 20 de outubro. Em 9 de
novembro haverá a entrega da premiação em cerimônia realizada no Teatro Eva Herz
da Livraria Cultura do Shopping RioMar, em Recife/PE.

De agosto até novembro, o prêmio será amplamente divulgado em meios de
comunicação como rádio, redes sociais, outdoors e mídia impressa. Também haverá
alianças de ação com as principais faculdades de direito de Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Paraná, e com algumas instituições jurídicas de peso, como a Escola
Superior de Advocacia, ESA-PE.

As inscrições do Prêmio serão feitas através do site do Instituto Brasileiro de Assuntos
Jurídicos (IBRAJUR), em plataforma independente, a ser especialmente desenvolvida
para o evento. Baseando-se no número de inscritos no primeiro ano de realização do
prêmio, e na procura de informações sobre a segunda edição do mesmo (vindas, por email, de diversos estados do país), há uma expetativa de recebermos ao menos 500
redações em 2017. Todo este material será avaliado por equipe de especialistas
contratados pelo Instituto.
4.2 Tema da redação

Qual é o papel do advogado em um universo jurídico conciliador?
“Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo”. A frase
do escritor e filósofo francês Albert Camus representa parte da reflexão que o Prêmio
Futuro advogado quer propor este ano. Na nossa primeira edição, sugerimos como tema
de redação a pergunta “Por que vale a pena advogar?”. Em 2017, queremos que os
estudantes pesquisem, questionem e se debrucem sobre a importância de construirmos
um universo jurídico conciliador, interessado em promover a autonomia dos cidadãos
na luta pelo que é justo, e os encorajando a fazê-lo com liberdade para propor caminhos
espontâneos, harmônicos e diretos de mitigação de confrontos.
Para desafogar o Judiciário e humanizar as relações, o Direito, como um todo, tem
compreendido, cada dia mais, a necessidade de oferecer alternativas pacificadoras na
deliberação de litígios. Em um mundo onde as pessoas experimentam posturas cada
dia mais individualistas de sobrevivência e convivência, o diálogo pode ser um caminho
de remédio agregador. Nunca se falou tanto em métodos extrajudiciais como mediação,
conciliação e arbitragem. Portanto, nunca se refletiu tanto, também, sobre o papel
valioso e contributivo que o advogado pode ter nesse processo desburocratizado de
resolução de conflitos.

4.3 Cerimônia de premiação

A cerimônia de entrega da premiação incluirá distribuição de material promocional dos
apoiadores e patrocinadores, serviço de buffet de alto padrão, com entrega de
espumante Rio Sol, cobertura de foto, veiculação de palestra com especialistas em
direito e presença de personalidades jurídicas e imprensa local. Todos os convites,
acordos com universidades e planos de divulgação serão gerenciados por uma equipe

de comunicação do IBRAJUR, especialmente destinada à organização do evento, que
este ano já reúne apoiadores como a Luck Viagens, vinhos Rio Sol, Bellelis
Consultoria, Livraria Cultura, SINDSEG N/NE, e patrocínio do Portela, Lélis &
Oliveira Advogados.

4.4 Categorias de premiação

O concurso apresentará duas categorias de premiação. A primeira - e mais importante
delas - será voltada para estudantes que tenham interesse e disponibilidade de
participar presencialmente da cerimônia do Prêmio Futuro Advogado, realizada no dia
9 de novembro. Serão escolhidos um primeiro e um segundo colocado, que receberão,
respectivamente, uma viagem para Fernando de Noronha e um voucher de compras da
Livraria Cultura.

A segunda categoria será voltada para estudantes que, embora não tenham
possibilidade de estar presentes no evento de premiação, no Estado de Pernambuco,
apresentem o interesse de participar do concurso. Nesta categoria, o vencedor será
premiado com um voucher para compras no site da Livraria Cultura. A proposta dessa
nova estratégia de premiação é permitir que o Prêmio seja amplamente divulgado em
âmbito nacional, despertando o interesse de alunos de todas as cidades do país.

4.5 Orçamento

O orçamento do presente projeto inclui todas fases de realização supracitadas:


Impressão de material gráfico de divulgação;



Contratação de buffet;



Decoração do evento;



Impulsionamento em mídias sociais;



Criação de material promocional e publicitário;



Veiculação na mídia;



Contratação de equipes de atuação (fotógrafos, assessores de imprensa,
profissionais de relações públicas e marketing, organizadores de eventos
e revisores de textos);



Custeamento da premiação entregue aos alunos vencedores.

5. CONTRAPARTIDAS

Em contrapartida ao seu apoio/patrocínio, o Prêmio Futuro Advogado sugere a
veiculação de marca em todas as peças gráficas do evento, menção de nome apoiador
ou patrocinador em mídias sociais, em releases de imprensa e em background de
evento; veiculação de nome no site IBRAJUR, destinação de fileira reservada na
solenidade de entrega da premiação; agradecimento formal no início e encerramento do
evento; e espaço para alinhamento de ação institucional integrada na noite do Prêmio
(exemplo: distribuição de brindes personalizados).

5.1. Estimativa de inserções do evento na mídia

Outdoor: 20 veiculações distribuídas em toda Região Metropolitana do Recife
Backbus: 10 veiculações distribuídas em toda Região Metropolitana do Recife
Rádio: 3 veiculações diárias durante 3 meses
Campanha nas faculdades: 500 cartazes distribuídos em Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Paraná.
Campanha nos Fóruns: 200 cartazes distribuídos em Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Paraná.
Mídias sociais: 200 mil engajamentos
Veiculação de notas: em jornais e blogs, e pautagem de TVs locais.
Banner publicitários: em sites de ampla divulgação.

5.2 Valor das cotas de participação:

Apoio: R$ 5 mil (até dez cotas disponíveis).
Patrocínio: R$ 10 mil (até cinco cotas disponíveis).

Um mesmo apoiador ou patrocinador pode adquirir mais de uma cota de participação,
ampliando, proporcionalmente, seu espaço para veiculação de marca.

Recife,

de Junho de 2017.

___________________________

Anexo 1.

