
A Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil convida 
empresas, associações e instituições que queiram oferecer materiais ou serviços para 
editoração científica, bem como tenham interesse em apoiar a divulgação da ciência, a 
se tornarem patrocinadoras durante o ano de 2015. Como contrapartida poderá 
divulgar sua marca, produtos e/ou serviços de acordo com a cota adquirida e 
conforme as regras estabelecidas neste convite. 

Para 2015, estão previstos a realização do XXIII Curso de Editoração 
Científica (XXIII CEC) em parceria com a Universidade Federal de Goiás no 
período de 25 a 27 de junho de 2015 em Goiânia/GO, do XV Encontro Nacional de 
Editores Científicos (XV ENEC) em parceria com o SENAC/SC e a Universidade 
Federal de Santa Catarina no period de 22 a 25 de Novembro no Costão do Santinho 
em Floriánópolis/SC e do IX Seminário Satélite da ABEC (IX SSABEC) durante a 
realização do III Encontro dos Usuários do SEER (III EUSEER) previsto para o 
segundo semestre em João Pessoa/PB, organizado pelo Ibict. 

O patrocínio é válido para o ano fiscal de 2015, independente da data da 
adesão. As cotas contemplam as categorias abaixo discriminadas, com direitos e 
valores específicos; 
 
Categoria Diamante: Valor anual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com direito a: 

 
Inserções institucionais: 
• Inclusão da logomarca na página na internet e nas newsletters da ABEC. 
Inserções nos eventos: 
• Uso de estande no XXIII CEC, XV ENEC e no IX SSABEC/III EUSEER; 
• Inclusão da logomarca nas newsletters e nas páginas na internet dos eventos: 

XXIII CEC, XV ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; 
• Inclusão da logomarca nos fôlderes, pastas, certificados e banners dos eventos: 

XXIII CEC, XV ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; 
• Colocação de material de divulgação da empresa nas pastas dos eventos: 

XXIII CEC, XV ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; e 
• Cinco cortesias, no ano, para participação nos eventos: XXIII CEC, XV 

ENEC e/ou IX SSABEC/III EUSEER. 
Obs. As cortesias incluem as pessoas que ficam nos estandes e não se estende 

à participação em Minicursos. 
 
Categoria Ouro: Valor anual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com direito a: 

 
Inserções institucionais: 
• Não incluída. 
Inserções nos eventos: 
• Uso de um estande somente no XV ENEC; 
• Inclusão da logomarca nas páginas na internet dos eventos: XXIII CEC, XV 

ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; 
• Inclusão da logomarca nos fôlderes, pastas, certificados e banners dos eventos: 

XXIII CEC, XV ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; 
• Colocação de material de divulgação da empresa nas pastas dos eventos: 

XXIII CEC, XV ENEC e IX SSABEC/III EUSEER; e 
• Duas cortesias, no ano, para participação dos eventos: XXIII CEC, XV 

ENEC e/ou IX SSABEC/III EUSEER. 



Obs. A cortesia inclui as pessoas que ficam no estande e não se estende à 
participação em Minicursos. 
 

Observações gerais: 
Os patrocinadores que desejarem promover sorteios durante XXIII CEC, XV 

ENEC e/ou IX SSABEC/III EUSEER poderão fazê-los não ficando a ABEC 
responsável pela organização e/ou divulgação. Poderão também, oferecer canetas e/ou 
blocos com sua marca para utilização nos eventos, desde que em quantidade 
suficiente para atender o número estimado de inscritos. Estes materiais, assim como o 
material de divulgação deverão ser entregues em local a ser definido para cada 
evento, com antecedência de quinze dias. Importante esclarecer que os valores 
referentes ao material de divulgação, brindes, canetas, blocos ou outros, não serão 
descontados dos valores do patrocínio. 
 

Os eventos e locais citados nesta proposta podem ser alterados/cancelados sem 
aviso prévio. 
 

Para confirmar seu interesse, entre em contato com Maria Judite Bittencourt 
Fernandes (2ª tesoureira da ABEC) pelo telefone: (11) 5087-1714, ou pelos emails: 
judite@biologico.sp.gov.br ou financeiro@abecbrasil.org.br. 


