XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA
DA MATÉRIA CONDENSADA
Costa do Sauípe (BA), de 12 a 16 de maio de 2014

MENSAGEM
A Sociedade Brasileira de Física tem o prazer de
convidar sua empresa a participar como expositora e
co-patrocinadora do XXXVII Encontro Nacional de
Física da Matéria Condensada (ENFMC), que é o
evento anual mais importante na área de Física
realizado no Brasil. Ele reúne cerca de 1500
pesquisadores, professores e estudantes de pósgraduação em Física do país, juntamente com
pesquisadores estrangeiros convidados. Além da
Física da Matéria Condensada, fazem parte do
Encontro as áreas de Física Atômica e Molecular,
Física Estatística, Física de Materiais, Física Médica,
Biofísica e Ótica.
DO EVENTO
DO EVENTO
No ano de 2014 o XXXVII ENFMC será realizado pela
primeira vez no Nordeste brasileiro, de 12 a 16 de
Maio de 2014, no Centro de Convenções da Costa do
Sauípe (BA). Os participantes poderão desfrutar, nas
bonitas praias da Bahia, de uma programação
científica de alto padrão. Uma ótima oportunidade
para interação entre pesquisadores nacionais,
internacionais e nossos alunos. A mudança no local
do evento atende a uma demanda de longa data da
comunidade, que pleiteava novos ares.
DO PÚBLICO ALVO
EXPO-FÍSICA 2014
Como ocorre tradicionalmente, será realizada
paralelamente ao encontro a EXPO-FÍSICA, uma
exposição de produtos e serviços para as áreas da
Física. O público participante é constituído por
profissionais com capacidade decisória ou de
influência decisiva na aquisição de produtos, bens e
serviços em suas instituições de pesquisa. A EXPOFÍSICA 2014 oferece uma excelente oportunidade
para as empresas apresentarem seus produtos e
serviços, realizar apresentações técnicas no mesmo
espaço dos painéis, fazer contatos e gerar negócios
com a comunidade de Físicos no país.
A EXPO-FÍSICA 2014 será realizada na Arena do
Centro de Convenções da Costa do Sauípe, hotel

sede do congresso, no mesmo salão das sessões de
painéis e acesso à Internet, onde também serão
servidos os coffee breaks, com a garantia de uma
ótima circulação de pessoas.
DOS PLANOS DE PATROCÍNIO E
CONTRAPARTIDAS
Sua empresa poderá participar como patrocinadora do
XXXVII ENFMC, adquirindo planos de patrocínio de
acordo com a tabela em anexo. Até o dia 12/02/14 a
empresa deverá fazer uma reserva indicando a
categoria (Ouro, Prata ou Bronze) na qual tem
interesse em participar. A tabela também descreve as
contrapartidas para cada faixa de patrocínio, que
incluem participação na EXPO-FÍSICA 2014.
DA ADESÃO
Preencher a ficha de adesão em anexo e enviar aos
endereços (michele@sbfisica.org.br) até o dia 12 de
fevereiro de 2014.
DO PAGAMENTO
O pagamento deverá ser feito na assinatura do
contrato à vista até 12/02/14 ou a prazo em 3 parcelas
com vencimentos em 12/02/2014, 12/03/2014 e
12/04/2014. O pagamento deverá ser feito através de
depósito bancário (Banco do Brasil, Ag. 3559-9 c/c:
60.000-8),
CNPJ:
52.444.700/0001-79.
Os
comprovantes deverão ser enviados a SBF aos
cuidados de Michele (michele@sbfisica.org.br),
indicando que o pagamento é referente a aquisição de
um “stand” na EXPO-FÍSICA.A
Observação: Na modalidade Ouro, o patrocinador
poderá negociar com a SBF a composição do
pagamento. Por exemplo: (a) 50% em R$ + 50% em
passagens aéreas para palestrantes estrangeiros ou
brasileiros ou (b) 40% em R$ + 60% custeando uma
das happy hours ("bierstube") ao final da sessão de
posters, etc. Favor contatar a SBF se este for o caso
de sua empresa.

DA ESCOLHA DO LOCAL NA EXPO-FÍSICA 2014
A escolha do Stand deve ser feita de acordo com a
planta baixa enviada anteriormente. A Prioridade de
escolha será feita por ordem de chegada dos e-mails
após o envio do convite.
COORDENADOR GERAL DO XXXVII ENFMC
Prof. Gustavo Dalpian
gustavo.dalpian@ufabc.edu.br
Universidade Federal do ABC - UFABC

COORDENADOR DA EXPO-FÍSICA 2014
Prof. Rubem Luis Sommer
sommer@cbpf.br
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas CBPF/CBPF

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA
MATÉRIA CONDENSADA
FICHA DE ADESÃO

Nossa empresa está interessada em participar da Expo-Física durante o XXXVII ENFMC.
Solicito a reserva na categoria _____________________, no valor de R$____________.
Opção nº 1 de estande

_________

Opção nº 2 de estande

_________

Opção nº 3 de estande

_________

Pagamento a vista (até 28/02/2014).
Pagamento parcelado (em 28/02/2014, 28/03/2014 e 28/04/2014).
Para tanto, informamos os dados da nossa empresa.
Razão Social Completa: __________________________________________________________________________
Endereço (Rua, Av.): _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Cidade: ________________________________ Estado: _______________________ CEP: ____________________
CGC Nº: _______________________________ Inscrição Est.: __________________
Fone: (__) ______________________________Fax: (__) ______________________
Site: ___________________________________ e-mail: ________________________________________________
Nome e cargo da pessoa que assinará o contrato:______________________________________________________
Local e data: ______________________________ Assinatura: ___________________________________________
Envie esta ficha digitalizada para os endereços: michele@sbfisica.org.br
O comprovante de depósito deverá ser enviado a Michele (michele@sbfisica.org.br)
Tel: 55-11-3034.0429 (Ramal 107), Fax: ramal 111 ou 106

PLANO DE PATROCÍNIO
XXXVII ENFMC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
Investimento (R$)
Programa do Encontro: Marca da sua empresa no programa oficial do congresso que será distribuído a todos os
participantes
Site: Marca da sua empresa em área específica a ser veiculado no site oficial do evento,
Inscrições: Número de inscrições de cortesia para todo o evento, que poderão ser oferecidas aos clientes da
empresa
Material de Divulgação: Permite colocar dentro da pasta oficial do evento, material de divulgação da sua
empresa
Exposição **: Área (em m2) que sua empresa terá direito a ocupar no espaço Expo-Física para expor seus
produtos e serviços
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