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O único evento de Python 
com quentão e paçoquinha!



1.
Sobre o evento 



1. Sobre o CAIPYRA

Criado pelo grupo de usuários Python de Ribeirão Preto em 2016, este 
evento itinerante já está em sua 5ª edição chegando agora em Campinas.

Inspirado na Python Brasil, maior evento de Python da América Latina, o 
Caipyra tem como objetivo reunir e estimular o networking da comunidade 
Python do interior do Estado de São Paulo em um evento sem fins 
lucrativos.

O evento é organizado pela própria comunidade com o apoio da 
Associação Python Brasil reunindo profissionais, estudantes, curiosos e 
entusiastas da linguagem para participar de palestras, tutoriais, sprints de 
desenvolvimento e eventos sociais.

Ribeirão Preto2016

Ribeirão Preto2017

São Carlos2018

São Carlos2019

Campinas2020



Edições anteriores



CAIPYRA 
2016

 http://2016.caipyra.python.org.br/

● 130 pessoas (participantes, 
palestrantes, organizadores)

● 11 palestras (nível básico até 
avançado) 

● +400 paçoquinhas

http://2016.caipyra.python.org.br/


● 200 pessoas (participantes, 
palestrantes, organizadores)

● 15 palestras (nível básico até 
avançado) 

● +800 paçoquinhas

http://2017.caipyra.python.org.br/

CAIPYRA 
2017

http://2017.caipyra.python.org.br/


● 240 pessoas (participantes, 
palestrantes, organizadores)

● 16 palestras (nível básico até 
avançado) + 3 tutoriais

● +1600 paçoquinhas e 37 litros 
quentão

http://2018.caipyra.python.org.br

CAIPYRA 
2018

http://2018.caipyra.python.org.br


● 182 pessoas (participantes, 
palestrantes, organizadores)

● 24 palestras (nível básico até 
avançado) + 2 tutoriais

● +1250 paçoquinhas e 30 litros 
quentão

CAIPYRA 
2019

http://2019.caipyra.python.org.br

http://2019.caipyra.python.org.br


2. 
Comunidade Python 

Campinas



Pyladies Campinas 

https://pt-br.facebook.com/pyladiescps/

Grupy Campinas 

https://www.meetup.com/GruPy-Campinas/

Django Girls Campinas 

https://djangogirls.org/campinas/

4. Comunidade Python em Campinas

https://pt-br.facebook.com/pyladiescps/
https://www.meetup.com/GruPy-Campinas/
https://djangogirls.org/campinas/


3.
Data e Local



19 a 21 de junho

* Data sujeita a alteração dependendo da disponibilidade do local.

*



Local FEEC - Faculdade de 
Engenharia Elétrica e 

Computação | Unicamp



250 
pessoas são esperadas no evento, incluindo participantes, 

palestrantes e organizadores.



4.
Programação



Tutoriais

Atividades mais longas (pelo menos 3 horas)  
onde o participante tem a oportunidade de 
aplicar na prática as técnicas, tecnologias e/ou 
bibliotecas apresentadas.

Palestras de Recrutamento

Com a mesma dinâmica das palestras 
relâmpago, empresas patrocinadoras terão 
direito a 5 minutos para se apresentarem para 
o público mostrando o que fazem e as 
oportunidades existentes.

Palestras

Palestras de pessoas da comunidade Python 
abordando tópicos técnicos e não técnicos das 
mais diversas áreas de conhecimento e 
aplicação da linguagem.

Palestras Relâmpago

Tradicionais em todo evento da comunidade 
Python, são palestras curtas de no máximo 5 
minutos (e nem um segundo a mais) sobre 
qualquer assunto, propostas durante o evento 
por qualquer pessoa.

4. Programação



Open Space

Um evento dentro do evento. Nesse espaço os 
participantes são livres para propor debates de 
assuntos diversos sem uma programação 
pré-estabelecida.

Caipyrinha

Uma estrutura montada para crianças, com o apoio 
de cuidadores e recreadores com o objetivo de 
proporcionar um local seguro e divertido para que os 
pais e mães possam participar do evento 
tranquilamente.

Sprints

Durante os sprints os participantes têm a chance de 
um dia inteiro contribuir para projetos de código 
aberto. Novatos podem trabalhar com pessoas mais 
experientes proporcionando um ótimo ambiente de 
troca de experiências para todos.

4. Programação



5.
Organização



Ana Carolina Lopes

Arthur Fortes da Costa

Daniela Palumbo

Eduardo Mendes

Felipe Rodrigues

5. Organização 

João Ricardo Lhullier Lugão

Juliana Servidoni

Luene Boldrin

Renne Rocha

Willian Cesar de Godoy Lopes



6.
Patrocínio



O Caipyra reúne um público diverso com pessoas das áreas de desenvolvimento, 
engenharia, gestão, acadêmicos, estudantes e curiosos da área de computação da 
região de Campinas e cidades próximas.

Esta é uma oportunidade de associar sua marca a uma das maiores 
comunidades de tecnologia da região, conhecer novos projetos, entrar em 
contato com possíveis colaboradores ou parceiros para novos negócios e 
estimular o desenvolvimento tecnológico na região.

Disponibilizamos diferentes pacotes de patrocínio para que a empresa escolha o 
que melhor se encaixa em seus planos de divulgação.

6. Patrocínio



PLANOS DE PATROCÍNIO
Platina Ouro Prata Bronze

R$4000 R$3000 R$2000 R$1000

Logo no site 🏆 🥇 🥈 🥉

Divulgação em Redes Sociais (Twitter/Facebook) 🏆 🥇 🥈 🥉

Logo no banner no interior das salas de palestra 🏆 🥇 🥈

Logo na camiseta 🏆 🥇 🥈

Itens no kit do participante 🏆 🥇 🥈

E-Mail Marketing 🏆 🥇

Palestra-relâmpago de recrutamento 🏆 🥇

Logo no banner na entrada das salas de palestra 🏆

Logo nos vídeos 🏆

Ingressos para o Evento 6 3 2 1

Caso os nosso planos não atendam às suas necessidades, entre em contato conosco para negociar outras possibilidades de patrocínio.



Bronze

● Logo no site: O logo da sua empresa 
no site do Caipyra, mostrando que é 
um patrocinador do evento

● Divulgação em redes sociais 
(Twitter/Facebook): Divulgação que a 
sua empresa é uma das 
patrocinadoras nas redes sociais 

1 ingresso cortesia 



Prata

Todos os benefícios do bronze  

+

● Logo no banner no interior da sala de 
palestras: Seu logo nos banners 
localizados dentro dos auditórios de 
apresentação de palestras.

● Logo na camiseta: Seu logo na camiseta 
que será distribuída aos participantes do 
evento.

● Itens no kit do participante*: Os 
patrocinadores podem adicionar itens ao 
kit do participante 

2 ingressos cortesia 

* Sujeito à aprovação da organização do evento 



Ouro

Todos os benefícios do prata & bronze

+

● E-Mail Marketing: Os patrocinadores 
podem enviar um texto para um email 
que a organização enviará aos 
participantes do evento. 

● Palestras relâmpago de 
recrutamento: Os patrocinadores 
poderão fazer palestras curtas, estilo 
palestras relâmpago, com duração de 5 
minutos, para divulgar oportunidades 
em aberto.

3 ingressos cortesia 



Platina

Todos os benefícios do ouro, prata & 
bronze

+

● Logo nos vídeos do evento: Os 
patrocinadores terão seu logo nos 
vídeos das palestras do evento 
(publicado no YouTube após o evento).

● Logo no banner na entrada das salas 
de palestra: Seu logo nos banners 
localizados na porta de entradas dos 
auditórios de apresentação de 
palestras.

6 ingressos cortesia 



Empresas que já 
patrocinaram

em edições anteriores



OBRIGADO!

Contato, dúvidas, sugestões:

contato.caipyra@gmail.com

http://caipyra.python.org.br

http://caipyra.python.org.br/

