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Este documento resume as diferentes 
oportunidades de patrocínios e parcerias 
para empresas e instituições interessadas 
em expor suas marcas no maior e mais 
relevante evento acadêmico de 
Paleontologia do Brasil.

Tronco de araucária fóssil (70 milhões de anos), Ilha James Ross, Antártica. Este 
exemplar é uma testemunha de uma Antártica Verde, há muito perdida sob o gelo.



A Paleontologia é o estudo dos organismos antigos.

 Este é o significado literal codificado nesta palavra e é apropriadamente a 
síntese mais lembrada do que os paleontólogos fazem: escavar, preparar, 
comparar, analisar e catalogar formas de vida preservadas como fósseis em 
rochas por milhares, milhões e até mesmo bilhões de anos. 

Entretanto, a paixão e o trabalho do paleontólogo não produzem apenas um 
bestiário de tempos imemoriais. A descoberta e a descrição de padrões e a 
compreensão dos processos da natureza são os principais resultados deste 
trabalho.

Por si, e aliados a cientistas de outros campos, os paleontólogos oferecem 
elementos para o entendimento dos padrões e processos da natureza, e suas 
mudanças ao longo do tempo.

Ainda mais importante, consideramos que a Paleontologia tem um papel a 
desempenhar na educação científica das presentes e futuras gerações, pois é 
um dos campos científicos com maior interesse popular. Lembre-se dos 
dinossauros!

Poucas ciências são equiparadas ao potencial da Paleontologia em deslumbrar e 
com isso despertar vocações para a adoção de profissões técnico-científicas. 
Temos, afinal, uma perspectiva mais completa sobre as contribuições da 
Paleontologia para além de seu nome: Desvendar o passado, Ressignificar o 
presente, Edificar o futuro. 

POR QUE 
PALEONTOLOGIA?



Maior encontro desta área no Brasil, o Congresso Brasileiro de Paleontologia é a 
oportunidade mais importante e frutífera para a troca de experiências entre paleontólogos, 
estudantes e admiradores desta ciência no país.

Sendo o maior encontro nacional de paleontólogos que atuam em diversas especialidades, 
como micropaleontologia, paleontologia de vertebrados, invertebrados e paleobotânica, além 
de usuários de diferentes tecnologias e linhas de pesquisa na área, o Congresso Brasileiro de 
Paleontologia torna-se um momento privilegiado para atualização e retroalimentação 
mútuos.

A participação dos alunos e a interface com o público em geral ainda afirmam o Congresso 
Brasileiro de Paleontologia como um catalisador para a formação de novos paleontólogos. 

CONGRESSO
BRASILEIRO DE 
PALEONTOLOGIA:
60 ANOS A DESVENDAR, 
RESSIGNIFICAR E EDIFICAR



Uberlândia, uma das cidades mais prósperas do interior brasileiro, carrega no próprio nome sua vocação ao 
desenvolvimento. Não foi por acaso que a cidade se tornou uma referência no turismo de negócios e de eventos.

A presença de mais de 36 mil empresas, complexos esportivos, shoppings e forte comércio, grandes redes de 
hotéis, bares e restaurantes, a Universidade Federal de Uberlândia, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e outras 
20 instituições de ensino superior, além de ótimos espaços para realização de eventos, atraem pessoas de todo o 
país. Tudo isso aliado a um povo hospitaleiro e um território cercado por belezas naturais.

A sua localização no coração do Brasil, cortada por cinco rodovias federais que conectam-na à capitais e diferentes 
regiões do Brasil, somadas ao segundo maior aeroporto do estado de Minas Gerais, acolhendo cerca de 1,3 milhão 
de passageiros anualmente, tornam Uberlândia o maior centro logístico do Brasil e ponto de convergência de muitos 
caminhos que aqui se cruzam.

CIDADE SEDE:

UBERLÂNDIA, TERRA FÉRTIL



A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Com uma comunidade acadêmica formada por cerca de 30 mil pessoas (3.000 técnicos-administrativos, 1.900 docentes, 
25.000 estudantes), a UFU oferece atualmente 65 cursos de graduação com denominações diferentes (ou 107 cursos de 
graduação se diferenciados por turno, grau e campus), 24 cursos de especialização, 40 cursos de residência médica, 42 
cursos de mestrado acadêmico, 8 cursos de mestrado profissional e 23 cursos de doutorado.

Atua também na educação infantil, fundamental e de jovens e adultos por meio da Escola de Educação Básica (ESEBA), 
e oferece cursos técnicos nas áreas de saúde e meio ambiente na sua Escola Técnica de Saúde (ESTES).

É a a segunda maior universidade do estado de Minas Gerais, posicionada pelos rankings nacionais de qualidade como a 
26ª a 28ª melhor universidade do Brasil, e listada também no ranking mundial Times Higher Education.

25 mil
estudantes

83% 
estudantes
entre 18-27

7
campi

1 913
docentes



Estudantes universitários, majoritariamente 
dos cursos de Ciências Biológicas e Geologia, 
além de Geografia, Engenharia Ambiental, 
Gestão Ambiental, Museologia e Pedagogia, 
entre outros; profissionais das áreas 
anteriormente citadas; professores da 
educação básica e professores universitários; 
pesquisadores e técnicos em Paleontologia; 
jovens e adultos interessados no tema.

PÚBLICO
DO EVENTO

PÚBLICO ESTIMADO: 

450 - 750
participantes 



PATROCINADORES
DOS ÚLTIMOS EVENTOS
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Visando oferecer uma oportunidade de parceria mutualmente 
enriquecedora, a Comissão Organizadora do XXVI Congresso Brasileiro de 
Paleontologia apresenta as seguintes cotas de patrocínio aos empresários e 
entusiastas da Paleontologia e da ciência e cultura em geral que desejem 
expor suas marcas a um público criterioso composto por muitos formadores 
de opinião, apoiando assim a realização deste importante evento:

COTAS DE 
PATROCÍNIO



Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Aplicativo de smartphone, com toda a programação e 
informações sobre o evento (a ser lançado até 30 de julho 
de 2019);

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e logotipo 
com maior destaque (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

 Inserção de folheto publicitário nas pastas dos   
participantes (folheto produzido pelo patrocinador);

Menção sobre o patrocinador nas listas eletrônicas do 
evento.

Stand de 9 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Até 10 minutos de apresentação da empresa na
abertura do evento;

Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos 
durante a solenidade de abertura do Congresso e durante os 
intervalos das sessões temáticas
(clipe produzido pelo patrocinador);

Banner especial de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

20 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das mídias sociais 
do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp), com repercussão 
também na página do Laboratório de Paleontologia da UFU 
(www.facebook.com/paleoUFU), atualmente com 4.141 seguidores;

3 outdoors do Congresso na cidade de Uberlândia
com a logomarca da empresa;

Citações pelo mestre de cerimônia durante as
solenidades do evento;

Brinde para o patrocinador: duas miniaturas do
crânio do dinossauro Tyrannosaurus rex;

12 inscrições.

Cota T. rex | R$ 40.000,00

https://www.dropbox.com/s/iv6mti43vxu2a11/Stand_padrao_CBP.jpg?dl=0


Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Aplicativo de smartphone, com toda a programação e 
informações sobre o evento (a ser lançado até 30 de julho 
de 2019);

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e logotipo 
com maior destaque (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

 Inserção de folheto publicitário nas pastas dos   
participantes (folheto produzido pelo patrocinador);

Menção sobre o patrocinador nas listas eletrônicas do 
evento.

Stand de 9 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Até 5 minutos de apresentação da empresa na
abertura do evento;

Exibição de clipe institucional com duração máxima de 2 minutos 
durante a solenidade de abertura do Congresso e durante os 
intervalos das sessões temáticas
(clipe produzido pelo patrocinador);

Banner especial de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

13 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das mídias sociais 
do Congresso (Instagram e Facebook/xxvixbp), com repercussão 
também na página do Laboratório de Paleontologia da UFU 
(www.facebook.com/paleoUFU), atualmente com 4.141 seguidores;

3 outdoors do Congresso na cidade de Uberlândia
com a logomarca da empresa;

Citações pelo mestre de cerimônia durante as
solenidades do evento;

Brinde para o patrocinador: duas miniaturas do crânio
do dinossauro Uberabatitan ribeiroi;

10 inscrições.

Cota Titanossauro | R$ 30.000,00

https://www.dropbox.com/s/iv6mti43vxu2a11/Stand_padrao_CBP.jpg?dl=0


Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Aplicativo de smartphone, com toda a programação e 
informações sobre o evento (a ser lançado até 30 de julho 
de 2019);

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e logotipo 
com maior destaque (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

Inserção de folheto publicitário nas pastas dos   
participantes (folheto produzido pelo patrocinador);

Menção sobre o patrocinador nas listas eletrônicas do 
evento.

Stand de 4 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Exibição de clipe institucional com duração máxima de
1 minuto durante a solenidade de abertura do Congresso
e durante os intervalos das sessões temáticas
(clipe produzido pelo patrocinador);

Banner especial de agradecimento a ser exposto durante o 
Congresso;

10 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das   
mídias sociais do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp),  
com repercussão também na página do Laboratório de   
Paleontologia da UFU (www.facebook.com/paleoUFU),   
atualmente com 4.141 seguidores;

3 outdoors do Congresso na cidade de Uberlândia
com a logomarca da empresa;

Citações pelo mestre de cerimônia durante as
solenidades do evento;

Brinde para o patrocinador: uma réplica de dente molar em tamanho 
real do mastodonte Notiomastodon platensis;

8 inscrições.

Cota Mastodonte | R$ 20.000,00



Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Aplicativo de smartphone, com toda a programação e 
informações sobre o evento (a ser lançado até 30 de julho 
de 2019);

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e logotipo 
com destaque (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

Menção sobre o patrocinador nas listas
eletrônicas do evento.

Stand de 4 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Banner especial de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

7 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das   
mídias sociais do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp), 
com repercussão também na página do Laboratório de   
Paleontologia da UFU (www.facebook.com/paleoUFU),   
atualmente com 4.141 seguidores;

Brinde para o patrocinador: uma réplica do crânio do  
dinossauro Velociraptor mongoliensis em tamanho real;

6 inscrições.

Cota Velociraptor | R$ 15.000,00



Cota Tigre-dentes-de-sabre | R$ 10.000,00

Espaço de 4 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Banner coletivo de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

5 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das   
mídias sociais do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp), com  
repercussão também na página do Laboratório de  
Paleontologia da UFU (www.facebook.com/paleoUFU),   
atualmente com 4.141 seguidores;

Brinde para o patrocinador: uma réplica em escala real do  
dente canino do tigre-dentes-de-sabre Smilodon populator;

4 inscrições.

Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Aplicativo de smartphone, com toda a programação e 
informações sobre o evento (a ser lançado até 30 de julho 
de 2019);

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e logotipo 
com destaque (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

Menção sobre o patrocinador nas listas
eletrônicas do evento.



Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e  
logotipo com destaque 
(https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

Menção sobre o patrocinador nas listas
eletrônicas do evento.

Cota Pterossauro | R$ 6.000,00

Espaço de 4 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Banner coletivo de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

3 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das   
mídias sociais do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp), com  

repercussão também na página do Laboratório de  
Paleontologia da UFU (www.facebook.com/paleoUFU),  
atualmente com 4.141 seguidores;

Brinde para o patrocinador: uma réplica em escala real do  
pterossauro Pterodactylus kochi;

2 inscrições.



Inserção do logotipo em:

Material gráfico do Congresso;

Projeção ao início das sessões do Congresso,
com destaque para o logotipo da empresa;

Site do Congresso com link da sua empresa e  
logotipo com destaque 
(https://www.sbpbrasil.org/cbp2019);

Bloco de anotações;

Material de sinalização;

Livros de Resumos;

Programa;

Menção sobre o patrocinador nas listas
eletrônicas do evento.

Cota Trilobita | R$ 3.500,00

Espaço de 4 m² na área de exposição do evento (fornecido pela 
organização do Congresso); 

Banner coletivo de agradecimento a ser exposto
durante o Congresso;

3 postagens exclusivas sobre a empresa no feed das   
mídias sociais do Congresso (Instagram e Facebook/xxvicbp), com  
repercussão também na página do Laboratório de  
Paleontologia da UFU (www.facebook.com/paleoUFU),   
atualmente com 4.141 seguidores;

Brinde para o patrocinador:  uma réplica em escala real do  
trilobita Crotalocephalina globifrons;

2 inscrições.



Logotipo da empresa em Livros de Resumos 
Stand de 9 m² com ar condicionado na área de exposição do evento disponível de 21 e 25 de 
outubro de 2019 (fornecido pela organização do Congresso)
Logotipo da empresa em aplicativo de smartphone, com toda a programação e informações 
sobre o evento
Logotipo e link da empresa no site do evento (https://www.sbpbrasil.org/cbp2019)
Outdoors do Congresso na cidade de Uberlândia por duas semanas em outubro de 2019 com 
a logomarca da empresa
Stand de 4 m² na área de exposição do evento disponível de 21 e 25 de outubro de 2019 
(fornecido pela organização do Congresso e sem ar condicionado)
Até 10 minutos de apresentação da empresa na abertura do evento
Logotipo da empresa no Programa oficial do evento
Logotipo da empresa em projeção ao início das sessões do Congresso
Inserção de folheto publicitário nas pastas dos participantes (folheto produzido pelo 
patrocinador)
Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos durante a solenidade de 
abertura do Congresso e durante os intervalos das sessões temáticas (clipe produzido pelo 
patrocinador)
Até 5 minutos de apresentação da empresa na abertura do evento
Espaço de 6 m² na área de exposição do evento para uso da empresa para sua divulgação 
disponível de 21 e 25 de outubro de 2019

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

R$ 2.500,00 por outdoor

R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.000,00 por minuto de clipe.
R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

MONTE SUA COTA

https://www.dropbox.com/s/iv6mti43vxu2a11/Stand_padrao_CBP.jpg?dl=1Stand de 9 m² com ar condicionado na área de exposição do evento disponível de 21 e 25 de https://www.dropbox.com/s/iv6mti43vxu2a11/Stand_padrao_CBP.jpg?dl=1Stand de 9 m² com ar condicionado na área de exposição do evento disponível de 21 e 25 de 



R$ 5.000,00
R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00 

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00

R$ 100,00 por postagem nas 
três plataformas

MONTE SUA COTA
Menção sobre o patrocinador nas listas eletrônicas do evento
Logotipo da empresa em material de sinalização
Banner coletivo de agradecimento a ser exposto durante o Congresso
Postagens sobre a empresa no feed das mídias sociais do Congresso (Instagram/cbp.2019 e 
Facebook/xxvicbp), com repercussão também na página do Laboratório de Paleontologia 
da UFU (Facebook/paleoUFU). Tais páginas somam quase 6 mil seguidores.

OPÇÕES EXTRAS
Anúncio de uma página no Livro de Resumos do evento
Anúncio de uma página no Programa Oficial do evento
Espaço de 16 m² na área de exposição do evento para uso da empresa para sua 
divulgação, disponível de 21 e 25 de outubro de 2019
Palestra com paleontólogo e youtuber Pirula (Canal do Pirula com 800mil inscritos) em 
Uberlândia, com duração de 60 minutos (em Uberlândia – despesas extras a combinar se 
em outras cidades)
Palestra exclusiva e roda de conversa com palestrante brasileiro (em Uberlândia – despesas 
extras a combinar se em outras cidades) 
Palestra exclusiva e roda de conversa com palestrante inglês (em Uberlândia – despesas 
extras a combinar se em outras cidades) 
Palestra exclusiva e roda de conversa com palestrante argentino (em Uberlândia – despesas 
extras a combinar se em outras cidades) 
Palestra exclusiva e roda de conversa com palestrante português (em Uberlândia – 
despesas extras a combinar se em outras cidades) 



PROMOÇÃO REALIZAÇÃO APOIO




