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BEM-VINDO AO SBRC 2016
O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)
é um evento anual promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e
pelo Laboratório Nacional de Redes de Computadores (LARC). Ao longo de mais de
três décadas de realização, o SBRC tornou-se o mais importante evento científico
nacional sobre redes de computadores e sistemas distribuídos, e um dos mais
concorridos na área de ciência da computação.
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PORQUE SER UM PATROCINADOR DO SBRC 2016?
Marketing para público alvo específico de infraestrutura em TIC:
• Gestores de Cargos Públicos
• Gestores de Projetos de TIC pelo Brasil
• Pesquisadores e Professores, formadores de opinião
• Estudantes de Doutorado, Mestrado e Graduação, futuros profissionais da área
Aumento do networking e novas oportunidades de negócio.
Espaço VIP para divulgação de produtos e serviços.

SBRC EM NÚMEROS
Nas suas últimas edições o SBRC,
apresentou um público médio de 800
participantes durante os 5 dias do
evento, sendo este público formado
por estudantes, de graduação e pósgraduação (mestrado e doutorado),
profissionais, desenvolvedores,
professores e pesquisadores da
área de Redes de Computadores e
Sistemas Distribuídos. A cada edição
são submetidos mais de 200 artigos
científicos para serem selecionados
e apresentados na trilha principal do
simpósio.
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ATIVIDADES DO SBRC
O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC),
proporciona uma variedade de atividades, aproximadamente em:
20 sessões técnicas, com apresentação de artigos científicos selecionados por um
comitê de programa;
3 tutoriais em temas relevantes da área, apresentados por pesquisadores de renome
internacional;
5 minicursos ministrados de forma didática, por professores da área, sobre temas atuais;
3 palestras técnicas sobre temas avançados, apresentadas por especialistas nacionais ou
internacionais;
3 painéis de discussão e debates sobre temas escolhidos, versando sobre assuntos de
relevância no momento;
Salão de ferramentas, com apresentação de ferramentas e software desenvolvidos para
as áreas de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos;
Reuniões de trabalho, propiciando discussões sobre projetos em andamento, editais em
aberto, encontros com patrocinadores, etc.
Aproximadamente 8 workshops que agregam profissionais do setor acadêmico e
empresarial com o objetivo de discutir e apresentar suas experiências sobre temas
específicos.
• Workshops configuram-se como mini-eventos independentes, por possuírem
características próprias como anais, sessões técnicas, palestrantes e seleção de
artigos submetidos através de um comitê de programa específico.
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INDUSTRIAL DAY
A SBRC 2016 convida empresas, centros de pesquisa e desenvolvimento, além
de instituições públicas, a apresentarem seus produtos e diretrizes, a partir de
demonstrações e palestras em torno dos seguintes temas: Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing, Big and Broad Data, Software Defined Networks, Social
Networking, Crowdsourcing.

A SBRC é a maior conferência da área na América Latina e atrai em média 800
participantes (cientistas, engenheiros, educadores e estudantes de graduação e
pós-graduação). O Industrial Day é uma grande oportunidade de visibilidade para
empresas líderes no mercado. A apresentação de produtos e de tecnologias de
ponta permite aproximar pesquisadores de alto nível a problemas relevantes para
a indústria, além de facilitar a sua interação com a cadeia produtiva. O evento em
si é uma ótima oportunidade de captação de pessoas, pois atrai estudantes e
pesquisadores de várias universidades e de formação avançada.

Como participar ?
As entidades apoiadoras nas categorias Diamante e Ouro são nossos convidados
a participar do Industrial Day, além de entidades públicas representativas.
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SALÃO DE
FERRAMENTAS

INDUSTRIAL DAY

WORKSHOPS
SESSÕES
TÉCNICAS

ATIVIDADES

REUNIÕES DE
TRABALHO

PALESTRAS

PAINÉIS
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BENEFÍCIOS/CATEGORIAS DE PATROCÍNIO

DIAMANTE

OURO

9m2

4m2

4

2

20

8

PRATA

BRONZE

4

2

Sala VIP: Ideal para produtos/serviços ofertadas pela
empresa patrocinadora durante 2 dias no evento.
Estandes: locação de área para instalação de estandes
(responsabilidade do patrocinador)
Banners: colocação de banners (formato A0) do
patrocinador em cada auditório/sala do simpósio
(obs: a produção, a confecção e o envio dos banners
são de responsabilidade do patrocinador).
Apresentação de palestras e demonstrações durante o
Industrial Day.
Inscrições no simpósio: oferta de inscrições gratuitas para
proﬁssionais ou clientes apontados pela empresa
patrocinadora, que terão acesso a todas as atividades do
evento.
Cartazes: inserção do logotipo do patrocinador em 400
cartazes de divulgação do simpósio, que serão distribuídos
a empresas, instituições de ensino e de pesquisa que
atuam nas áreas de TIC.
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BENEFÍCIOS/CATEGORIAS DE PATROCÍNIO

DIAMANTE

OURO

PRATA

BRONZE

40.000

28.000

10.000

5.000

Pasta do evento: distribuição, dentro da pasta do participante,
de folhetos ou outro material promocional fornecido pela
empresa.
Anais do simpósio: divulgação da logomarca do patrocinador
nos anais do simpósio (em formato digital), que terão uma
tiragem de 800 unidades e serão entregues a todos os
participantes do evento e enviados a bibliotecas de todo o
país.
Livro texto de minicursos: divulgação da logomarca do
patrocinador no livro texto de minicursos do simpósio, com
tiragem de 300 unidades, a ser entregue aos participantes e
enviado a bibliotecas de todo o país.
Web site do simpósio: inserção do logotipo do patrocinador
com link para sua própria homepage a partir da página
principal do simpósio.
Divulgação eletrônica: divulgação do nome da empresa
patrocinadora em toda correspondência eletrônica enviada
pela organização do evento para as listas de e-mail de
empresas do setor, da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC) e de sociedades aﬁns.

VALOR DA COTA DO PATROCÍNIO (R$)
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INFORMAÇÕES E CONTATOS
O SBRC é promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), uma sociedade científica,
sem fins lucrativos, que reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que atuam
em pesquisa científica, educação e desenvolvimento tecnológico na área de Computação. A
SBC faz parte da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da International
Federation for Information Processing (IFIP).
Razão Social:
CNPJ:
		
Inscr. Estadual:
Inscr. Municipal:
Dados Bancários:
Endereço:
			
Web Site:

Sociedade Brasileira de Computação
29.532.264/0001-78
096/2970026
18115128
Banco do Brasil / Agência 1899-6 (UFRGS) / Conta 322.194-6
Av. Bento Gonçalves, 9500, Bloco 4, Prédio 43412, Sala 219
Bairro: Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP 91509-900
http://www.sbc.org.br

Profa. Fabíola Greve
Coordenadora Geral do SBRC 2016
e-mail: fabiola@ufba.br
Prof. Romildo Martins da Silva Bezerra
Coordenador Geral do SBRC 2016
e-mail: romildo@ifba.edu.br
Prof. Marcos Barreto
Coordenador de Captação
email: marcoseb@dcc.ufba.br
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