PROJETO DE CAPTAÇÃO
XXVI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica
A medida exata do desenvolvimento tecnológico e
da inovação em saúde
Búzios - RJ

21 a 25 de outubro de 2018

CBEB 2018
A XXVI edição do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB
2018) acontecerá no período de 21 a 25 de outubro de 2018, no Centro de
Convenções do hotel Atlântico Búzios, em Armação de Búzios, RJ.

O congresso é promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia
Biomédica

(SBEB),

com

periodicidade

bianual,

organizado

por

pesquisadores vinculados a uma instituição de pesquisa local e
colaboração de toda a comunidade científica ligada à área de Engenharia

Biomédica no país.

www.cbeb.org.br

LOCAL DO EVENTO

Atlântico Búzios Convention &
Resort
http://www.atlanticobuzios.com.br

PÚBLICO ALVO
O evento tem a tradição de congregar as comunidades acadêmicas, pesquisadores,

cientistas de diversas áreas, estudantes de graduação e pós-graduação, bem como
representantes da indústria, do comércio e dos governos, para que todos possam
discutir e apresentar suas ideias sobre os principais problemas da Engenharia

Biomédica no país.
Convidamos toda a comunidade acadêmica e industrial, pesquisadores, cientistas de
diversas áreas, estudantes de graduação e pós-graduação para participarem das
diversas atividades que acontecerão durante o evento e a submeterem artigos
científicos de relevância para o desenvolvimento e inovação tecnológica em saúde.

www.cbeb.org.br

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO
A Feira de Expositores será uma oportunidade para fabricantes, distribuidores e usuários

de interagirem e conhecerem os mais modernos equipamentos de engenharia
biomédica.
Os fabricantes e distribuidores de instrumentos de medição para laboratórios são
igualmente bem vindos para exporem seus produtos e serviços.
A presença de mais de 800 congressistas, incluindo estudantes de engenharia biomédica,
jovens egressos e professores formadores de opinião em engenharia biomédica,
incluindo aplicações em engenharia clínica, certamente fará a marca dos expositores
ganhar visibilidade como em nenhum outro evento de engenharia biomédica no país.
O estande será entregue montado e com pequeno armário, mesa e duas cadeiras
www.cbeb.org.br

PLANOS DE PATROCÍNIO
Plano

Diamante

Ouro

Prata

Bronze

Cobre

Benefícios / Valor

R$ 100.000,00

R$ 80.000,00

R$ 40.000,00

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

16m2

12m2

9m2

6m2

Inscrições gratuitas no congresso

15 inscrições

10 inscrições

7 inscrições

3 inscrições

1 inscrição

Inscrições gratuitas nos minicursos

10 inscrições

7 inscrições

3 inscrições

2 inscrições

1 inscrição

Espaço para palestra institucional
Acesso ao cadastro dos participantes
Espaço para propaganda no site do evento
Banner da instituição durante o evento

Propaganda no Livro de Resumos
Material promocional na pasta do evento
Logomarca na pasta do evento
Logomarca nas peças gráficas do evento
Logomarca em todo material de divulgação
Espaço para exposição

CONTATO

Telefone: (21) 2532-7373
E-mail: cbeb2018@sbeb.org.br

