


 Carta do presidente:

Prezados Congressistas,

A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) foi 
fundada em 1947 e realiza bienalmente o Congresso 
Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS). O objetivo do 
evento é discutir os principais avanços e tendências no 
campo da “Ciência do Solo e áreas correlatas”. Por se 
tratar de um congresso global e o mais importante do 
gênero no país, discute-se todos os temas relevantes e 
principais gargalos sobre o uso sustentável dos solos, 
desde assuntos na fronteira do conhecimento como 
nanotecnologia e biotecnologia na agricultura, até 
práticas de manejo, educação em solos e extensão 
rural.

Nesta 37ª edição o CBCS será realizado em Cuiabá-
MT, reconhecida como “Capital do Agronegócio” 
e situada geograficamente no coração do Brasil. 
Oportunamente, o 37º CBCS será pela primeira vez 
realizado no Estado de Mato Grosso (MT) e fará parte 
dos eventos comemorativos de celebração dos 300 
anos da capital de MT. O Estado congrega os três 
principais biomas do país: Pantanal, Amazônia e 
Cerrado, e destaca-se como o maior produtor de grãos 
e produção pecuária do Brasil.

O 37º CBCS será promovido pelo Núcleo Regional 
Centro-Oeste (NRCO) da SBCS, com realização da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 
parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), 
EMBRAPA, IFMT, UNEMAT e outras instituições 

regionais de pesquisa, ensino e extensão. A temática 
central do evento será “Intensificação sustentável 
em sistemas de produção”. Propõe-se uma ampla 
discussão sobre o papel central das práticas de manejo 
do solo visando assegurar a sustentabilidade da 
produção agrícola, principalmente em solos arenosos 
e de baixa CTC, que compõe a maior parte das áreas em 
produção no Centro-Oeste e novas fronteiras agrícolas 
do MATOPIBA e SEALBA.

Convidamos a toda sociedade envolvida na cadeia 
produtiva agrícola e pecuária para um debate reflexivo, 
troca de experiências e difusão de conhecimento. 
Sem esquecer de aproveitar para conhecer as belezas 
naturais que o Mato Grosso tem, destacando-se a 
Chapada dos Guimarães, Pantanal, Parque das Águas 
Quentes, mergulhos nas águas cristalinas de Nobres/
Bom Jardim, Lagoa do Manso, bares e rica culinária 
local.

Será um privilégio recebê-los.  Bem-vindos a Cuiabá!

Prof. Dr. Milton Ferreira de Moraes

Presidente do XXXVII CBCS - 2019

  Temas do Congresso

1. Fontes e eficiência de uso de nutrientes em 
sistemas de produção; 
2. Novas tecnologias em produtos biológicos para 
agricultura; 
3. Rotação de culturas: mitos, mistificação e fatos. 
4. Desafios do uso da pedologia na caracterização dos 
ambientes de produção; 
5. Qualidade biológica do solo: tecnologias 
disponíveis e perspectivas futuras; 
6. Ferramentas de diagnóstico Nutricional em 

sistemas integrados de produção: mapeamentos, 
imagens de satélite, modelagem, etc; 
7. Bioestimulantes na agricultura: uso atual e 
perspectivas; 
8. Poluição e saúde do Solo;

9. Tecnologias para viabilizar o uso de resíduos no 
solo;

10. Segurança alimentar, educação em solos, vitrines 
tecnológicas, etc. 
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 Carta do presidente:



Estar presente no evento de maior impacto e 
participação na área de Ciência de solo de grande 
relevância.

Reunir, em um mesmo local, público-alvo 
especializado e formadores de opinião na área de 
Ciência do Solo.

Garantia de participação de público e perspectiva de 
novos negócios.

Diferentes oportunidades de patrocínio para 
maximizar a promoção de sua marca e produtos de 
acordo com suas necessidade e expectativas.

Exposição da marca de sua empresa por um longo 
período, desde a organização (fase pré-evento) até o 
término do congresso.

Oportunidade ímpar de participar de uma 
programação de alto nível técnico-cientíco.

Fortalece a rede de relacionamentos, ampliando as 
oportunidades para se tornar uma referência no 
segmento.

Ambiente propício para decisão de investimentos 
e prospecção de novas demandas no mercado.  

Ser um patrocinador do Ciência do Solo signica: 
Associar a marca, de sua empresa, a instituições que 
são referência em pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologia na área de Ciência do Solo.

Proporcionar a exposição de seus produtos e serviços 
para um público especializado. 

Possibilitar atualizar seus principais clientes com 
novas tecnologias e pesquisas no setor.

Oportunidade de se relacionar com palestrantes nacionais 
e internacionais de setores públicos e privados.

Estar no centro de eventos Pantanal, que conta com 
toda a estrutura de alimentação, espaço para posters 
e para estandes, num mesmo local, o que facilitará 
a permanência dos participantes durante a grande 
parte do tempo no próprio local.

 Porque ser um Patrocinador:               Formas de Patrocínios



 Porque ser um Patrocinador:

O evento oferece cinco categorias de patrocínio, além de diversos itens e stands.

Condições de pagamento a combinar. Feche negócios e publique seus produtos e serviços para 

público escolhido e formador de opinião.

              Formas de Patrocínios

  1. Categoria Master - R$ 85.000,00 (Cota Única)

Contrapartidas:
- Estande de 50m² com área limpa, em região 
nobre da planta

- 25 Inscrições

- Logo da Empresa em todos os informativos de 
divulgação eletrônica do Congresso e no site do 
Congresso;

- Crachá – Logo exclusiva no crachá e cordão 
personalizado (Cordão fornecido pelo 
patrocinador);

- Logo da Empresa em todos os certificados dos 
Congressistas;

- Logo em todas as placas de sinalização interna 
do centro de Convenções;

- Logo no painel com a programação do congresso 
na entrada principal do centro de convenções;

- Anuncio de 2 páginas no programa final do 
congresso; (Se confirmado do programa digital, 
anúncio será no Aplicativo)

- Logo no painel da plenária principal e nas salas 
paralelas como principal patrocinador;

Outros benefícios:
- Slide institucional da empresa, a ser 
apresentado nos intervalos da programação 
(Mídia fornecida pelo patrocinador, exclusivo 
patrocinador Master);

- Inserção de material promocional na pasta do 
congressista;

- Bloco, caneta e brindes na pasta do congressista; 
(Fornecido pelo patrocinador), (Exclusivo 
patrocinador Master);

Cerimônia de abertura do 
Congresso:
- Reconhecimento como patrocinador durante a 
solenidade de abertura do Congresso

*** Exclusivo para patrocinador Master 
(Sinalização da Secretaria do Congresso) Arte e 
adesivo  feita pelo patrocinador  

*** Pórtico da entrada principal do centro de 
Convenções (Arte fornecida pelo patrocinador)



        2. Diamante – R$ 65.000,00 (2 cotas)

Contrapartidas:

- Estande de 36m² com área limpa, em região nobre da planta

- 15 Inscrições

- Logo da Empresa em todos os informativos de divulgação 
eletrônica do Congresso e no site do Congresso;

- Crachá – Logo exclusiva no crachá e cordão personalizado 
(Cordão fornecido pelo patrocinador);

- Logo da Empresa em todos os certificados dos Congressistas;

- Logo em todas as placas de sinalização interna do centro de 
Convenções;

- Logo no painel com a programação do congresso na entrada 
principal do centro de convenções;

- Anuncio de 2 páginas no programa final do congresso; (Se 
confirmado do programa digital, anúncio será no Aplicativo)

- Logo no painel da plenária principal e nas salas paralelas 
como principal patrocinador;

Outros benefícios:

- Slide institucional da empresa, a ser apresentado 
nos intervalos da programação (Mídia fornecida pelo 
patrocinador,

exclusivo patrocinador Diamante);

- Inserção de material promocional na pasta do congressista;

- Bloco, caneta e brindes na pasta do congressista; (Fornecido 
pelo patrocinador), (Exclusivo patrocinador Diamante);

Cerimônia de abertura do Congresso:

- Reconhecimento como patrocinador durante a solenidade de 
abertura do Congresso



                                  3. Ouro – R$ 45.000,00

Contrapartidas:
- Estande de 30m² com área limpa, em região nobre da planta

-10 Inscrições

- Logo da Empresa em todos os informativos de divulgação 
eletrônica do Congresso e no site do Congresso;

- Logo da Empresa em todos os certificados dos Congressistas;

- Logo em todas as placas de sinalização interna do centro de 
Convenções;

- Logo no painel com a programação do congresso na entrada 
principal do centro de convenções;

- Anuncio de 1 página no programa final do congresso; (Se 
confirmado do programa digital, anúncio será no Aplicativo)

- Logo no painel da plenária principal e nas salas paralelas;

Outros benefícios:
- Inserção de material promocional na pasta do congressista;

Cerimônia de abertura do Congresso:
- Reconhecimento como patrocinador durante a solenidade de 
abertura do Congresso



       4. Prata – R$ 35.000,00

Contrapartidas:

- Estande de 18m² com área limpa, em região nobre da planta

- 05 Inscrições

- Inserção da logo no site do Congresso;

- Logo da Empresa em todos os certificados dos Congressistas;

- Anuncio de 1 página no programa final do congresso;
(Se confirmado do programa digital, anúncio será no Aplicativo)

- Logo no painel da plenária principal e nas salas paralelas;

Outros benefícios:

- Inserção de material promocional na pasta do congressista;

Cerimônia de abertura do Congresso:

- Reconhecimento como patrocinador durante a solenidade de 
abertura do Congresso

 



      5. Bronze – R$ 20.000,00

Contrapartidas:
- Estande de 09m², montagem básica de alumínio e octanorm 
com iluminação e 1 mesa com

3 cadeiras, tomada e testeira com nome da Empresa;

- 02 Inscrições

- Inserção da logo no site do Congresso;

- Logo da Empresa em todos os certificados dos Congressistas;

Outros benefícios:
- Inserção de material promocional na pasta do congressista;;

Cerimônia de abertura do Congresso:
- Reconhecimento como patrocinador durante a solenidade de 
abertura do Congresso.



  Outras formas de patrocínios:

1 – Jantar do Palestrantes e Convidados (Jantar por adesão) – R$ 
35.000,00 (4 cotas) ou R$ 70.000,00 cota única

· Logo do patrocinador no convite

· Logo do patrocinador no cardápio

·  Banner do patrocinador na entrada e mais 4 espaços para exposição do 
banner dentro do local do jantar

·  10 Convites

2-E-Poster – R$ 15.000,00

40 TV ´s de 42 polegadas com logo rodando e informações do patrocinador 
(informações fornecidas pelo patrocinador) nos intervalos de cada 
apresentação



  Outras formas de patrocínios:

Vip Lounge – R$ 15.000,00 (Exclusivo)

· Espaço reservado para os palestrantes e convidados do Congresso

O patrocinador poderá ter acesso ao espaço com sua força de venda, expor 
sua marca, entregar material da Empresa e fazer reuniões durante o 
congresso.

WI-FI – R$ 20.000,00 Patrocínio exclusivo

O Congressista deverá fazer login  na rede do Patrocinador e pegar a 
senha com o mesmo.

 Aplicativo –APP R$ 15.000,00 Patrocínio exclusivo

App com envio de push pelo patrocinador.



6M2 – R$ 7.200,00

9M2 – R$  10.800,00

Estandes com uma mesa, 
duas cadeiras e tomada elétrica.

  Modelo de estande:



  Planta do centro de conveções:



  Tabela Comparativa Das Oportunidades De Patrocínio:

BENEFÍCIOS MASTER DIAMANTE OURO PRATA BRONZE
Investimento (R$) R$ 85.000,00 R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 35.000,00 R$ 20,000,00

Cotas disponíveis 1 2 4 4 4

Stands (m²) 50m2 36m2 30m2 18m2 9m2

Logo da Empresa em todos os 
informativos de divulgação 
eletrônica do Congresso e no site 
do Congresso

x x x

Logo no site do congresso x x x x

Crachá – Logo exclusiva no crachá 
e cordão personalizado (Cordão 
fornecido pelo patrocinador)

x x

Logo da Empresa em todos os 
certificados dos Congressistas;

x x x x x

Logo em todas as placas de 
sinalização interna do centro de 
Convenções

x x x

Logo no painel com a programação 
do congresso na entrada principal 
do centro de convenções

x x x x

Anuncio de 2 páginas no programa 
final do congresso; (Se confirmado 
do programa digital, anúncio será 
no Aplicativo)

x x

Anuncio de 1 página no programa 
final do congresso; (Se confirmado 
do programa digital, anúncio será 
no Aplicativo)

x x

Logo no painel da plenária 
principal e nas salas paralelas 
como principal patrocinador

x x x x

Slide institucional da empresa, 
a ser apresentado nos intervalos 
da programação (Mídia fornecida 
pelo patrocinador, exclusivo 
patrocinador Master e Diamante)

x

Inserção de material promocional 
na pasta do congressista

x x x x x

Bloco, caneta e brindes na pasta 
do congressista; (Fornecido 
pelo patrocinador), (Exclusivo 
patrocinador Master

x x

Cerimônia de abertura do Congresso

Reconhecimento como 
patrocinador durante a solenidade 
de abertura do Congresso x x x x x

*** Exclusivo para patrocinador Master (Sinalização da Secretaria do Congresso) Arte e adesivo  feita pelo patrocinador  
*** Pórtico da entrada principal do centro de Convenções (Arte fornecida pelo patrocinador)
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