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Prezado Patrocinador,

A Associação Brasileira de Editores Científicos é uma sociedade civil de âmbito nacional,
sem fins lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 28 de novembro de 1985.
Congrega pessoas físicas e jurídicas com interesse em desenvolver e aprimorar a
publicação de periódicos técnicos-científicos; aperfeiçoar a comunicação e divulgação
de informações; manter o intercâmbio de ideias, o debate de problemas e a defesa dos
interesses comuns.
O bjetivos
– Zelar pelo padrão da forma e conteúdo das publicações técnico-científicas no país;
– promover periodicamente um encontro nacional dos associados;
– manter contato com instituições e sociedades correlatas do país e do exterior;
– divulgar regularmente matérias de interesse editorial técnico-científico;
– promover conferências, seminários e cursos no âmbito de seus objetivo.

O atual quadro de pessoal é apresentado como:

Diretoria (m andato m arço/2018 – m arço/2020)
Presidente: Rui Seabra Ferreira Júnior (CEVAP/UNESP, Botucatu, SP)
Presidente anterior: Sigmar de Mello Rode (ICT/Unesp, São José dos Campos, SP) (cargo
nato)
Vice-Presidente: Ricardo Antunes de Azevedo (ESALQ/USP, Piracicaba, SP)
Secretário-Geral: Ana Marlene Freitas de Morais (IAE/DCTA, São José dos Campos, SP)
1o. Secretário: Milton Shintaku (Ibict, Brasília, DF)
1o. Tesoureiro: Benedito Barraviera (FMB/UNESP, Botucatu, SP)
2o. Tesoureiro: Suzana Caetano da Silva Lannes (FCF/USP, São Paulo, SP)
Apoio (Funcionários ABEC)
Natasha Primati (ABEC)
Nilson Augusto da Cruz (ABEC)
Roberto Amaral (ABEC)
Renata Domingues (ABEC)
Leandro Rocha (4toques/ABEC)

ABEC MEETING

Até 2017 a ABEC vinha realizando dois eventos anuais, o CEC-Curso de Editoração
Científica e o WEC-Workshop de Editoração Científica. Em 2017 em uma inovação da
ABEC o WEC foi substituito pelo ABEC MEETING 2017. Agora em 2018 a ABEC resolveu
inovar novamente e, para melhor atender seus usuários, está com apenas um evento
anual, ABEC MEETING 2018-Future Scenarios for Scientific Publishing, que pretende
juntar todos os ensinamentos do CEC mais as inovações do WEC em um evento único.
Haverá a certeza de inserção em uma rede de relacionamentos no assunto e retorno de
aprendizado.

Por meio de palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas e rodas de conversa, o
ABEC

MEETING

2018

propiciará

aos

participantes

um

ambiente

para

troca

de

experiência e compartilhamento de conhecimento. Serão disponibilizadas informações
sobre as melhores práticas editoriais internacionais e as ferramentas mais utilizadas,
contribuindo assim na formação daqueles envolvidos com a produção de um periódico
científico.

A centralização dos dois eventos será garantida em um local estratégico, com
facilidades em acesso, hospedagem, dentre outras.

Haverá área para exposição de pôsteres de trabalhos nominados pelo Comitê Científico.

O local escolhido é a cidade de São Paulo, Cidade Universitária.

http://m eeting18.abecbrasil.org.br/

LOCALIZAÇÃO DO EVENTO

O

ABEC

MEETING

2018

acontecerá

no

auditório

CDI-USP

-

Centro

Internacional – Universidade de São Paulo – Cidade Universitária.
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-020

CO M O CH EG AR

de

Difusão

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LO CAIS PARA H O SPEDAG EM

Variadas opções no link:
goo.gl/sSL7KG

Mais próximo: Hotel Go Inn Jaguaré (ao lado da USP) - Endereço: Avenida Jaguaré,
1664 - Jaguaré, São Paulo - SP, 05346-000
Telefone: (11) 3716-2656

RESTAURANTES NA USP
•

Restaurante - Clube da Universidade Rua do Matão, 801.

•

Restaurante Sweden (Faculdade de Economia e Administração) Av. Prof. Luciano
Gualberto, 908. Telefone:(11) 3483-9990 (mais próximo)

•

Restaurante da Filosofia, Sociologia e Ciência Política - Av. Prof. Luciano
Gualberto, 315.

•

Lanchonete e Restaurante da Biblioteca Brasiliana - Complexo da Biblioteca (em
cima da livraria)

OPÇÕES DE PASSEIOS EM SÃO PAULO
Visitem os sites:
- Giro Cultural USP
http://prceu.usp.br/girocultural/

- Linha Circular Turismo em SP (sightseeing)
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/linha-circular-turismo

- Guia da Semana – São Paulo
https://w w w .guiadasem ana.com .br/sao-paulo/agenda

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

O Pacote Expositor/Patrocínio foi projetado para oferecer benefícios significativos à
sua organização.
A área de exposição foi escolhida para garantir que haja excelentes redes e
oportunidades de promover sua organização na Conferência e permitir envolver os
participantes de maneira amigável, solidária e intelectual.
O ambiente é amplo e muito agradável. Expositores e Patrocinadores sempre estarão
em contato com os participantes, sendo estes sempre prontos para aprender mais
sobre os produtos e serviços que têm para oferecer. Todas estas oportunidades foram
consideradas para caracterizar sua participação no ABEC MEETING 2018 de forma
permanente e inesquecível.

Quem deve patrocinar / exposição?
A exposição será paralela ao ABEC MEETING 2018 e irá mostrar os produtos e
serviços nacionais e internacionais. Se a sua empresa está envolvida na área de
editoração, ela deve patrocinar e expor no ABEC M EETIN G 2018 !
Quem deve visitar?
A exposição é uma visita obrigatória para os participantes do ABEC MEETING 2018. A
visita será uma ótima maneira de expor produtos novos, inovadores e soluções. A
área de exposição é propícia para network.

Stands

Serão oferecidos aos patrocinadores stands montados nas dimensões 3 m x 3 m, com
mesa e cadeiras, com ponto de entrada 110 v e internet WiFi.

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

A Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil tem a honra de convidar
sua empresa a patrocinar o ABEC M EETIN G 2018.

O público alvo é composto pela comunidade científica, principalmente: editores de
periódicos,
professores

empresários
e

alunos

do
de

setor,

revisores,

pós-graduação.

http://m eeting18.abecbrasil.org.br/

e

As

autores

de

inscrições

temos

a

artigos,
serão

expectativa

pesquisadores,

feitas
de

pelo

receber

site:
400

participantes.

Como contrapartida sua empresa poderá divulgar a marca, produtos e/ou serviços de
acordo com a cota adquirida e conforme as regras estabelecidas neste convite. As cotas
contemplam três categorias com direitos e valores específicos, sendo:
Diam ante: Investimento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com direito a:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
O uro:
⋅
⋅
⋅
⋅

Uso de estande no local;
Apresentação oral de 20 min sobre a empresa;
Inclusão da logomarca nos folders, pastas, certificados e banners do evento
(textos divulgacionais sobre o evento);
Inclusão da logomarca na homepage do evento e da ABEC;
Colocação de material de divulgação da empresa nas pastas do evento;
Total de duas cortesias para participação no evento;
Divulgação na página da ABEC (até 01 de Outubro de 2018);
Uso do mailing da ABEC para o envio de três mensagens no ano.
Investimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com direito a:
Inclusão da logomarca nos folders, pastas, certificados e banners do evento;
Inclusão da logomarca na homepage do evento;
Colocação de material de divulgação da empresa nas pastas do evento;
Uma cortesia para participação no evento.

Prata: Investimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) com direito a:
⋅ Inclusão da logomarca na homepage do evento;
⋅ Colocação de material de divulgação da empresa nas pastas do evento.
⋅ Uma cortesia para participação no evento.

O bservações G erais:

As cortesias permitem a participação apenas na programação principal dos
eventos, não se estendendo aos minicursos, workshops, atividades paralelas ou outras
que porventura forem programadas. As pessoas que ficam somente nos estandes não
serão contabilizadas como cortesias.

Neste evento, a ABEC oferece para patrocinadores stands personalizados com o logotipo
da empresa, mobiliados. Por favor, contate-nos até 01 de Agosto de 2018.

Os patrocinadores que desejarem promover sorteios durante o evento poderão fazê-lo,
não ficando a ABEC responsável pela organização e/ou divulgação. Poderão também,
oferecer canetas e/ou blocos com sua marca, 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 como segue:
Devem ser enviados até 01 de Setembro de 2018
Endereço: 338, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 222 - Butantã, São Paulo - SP, 05508020 Bloco B - Sr. Medeiros

Importante esclarecer que os valores referentes ao material de divulgação, brindes,
canetas, blocos ou outros, não serão descontados dos valores das cotas de patrocínio.
Para confirmar seu interesse (até 01 de Agosto de 2018) entrar em contato com
Suzana Lannes pelo telefone: (11) 3091 3691 ou pelos e-mails: scslan@gmail.com ou
tesoureiro@abecbrasil.org.br

A Tabela a seguir resume o valor do investimento e direitos explanados acima:

Categoria
Investimento

Diam ante

O uro

Prata

R$

R$

R$

7.000,00

5.000,00

3.000,00

Estande no local

ü

X

X

Apresentação oral (20 min)

ü

X

X

Logomarca na homepage da
ABEC, até 01/Outubro/2018 e nos
textos divulgacionais sobre o
evento produzidos pela ABEC.
Logomarca nos folders, pastas,
certificados, crachás e banners do
evento
Logomarca na homepage do
evento
Material de divulgação nas pastas
do evento
Stand com logo, mesa e cadeiras

ü

X

X

ü

ü

X

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Número de cortesias

2

1

1

Utilização mailing ABEC para até
três divulgações ao ano

P

X

X

