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A Entidade

Perfil dos Associados

Médicos, especializados em 

Ortopedia e Traumatologia.

Fundada em 03 de outubro de 1987, a 

Sociedade Catarinense de Ortopedia e 

Traumatologia - SCOT, é uma associação 

civil científica sem fins econômicos, 

entidade representativa constituída sem fins 

econômicos, entidade representativa 

constituída por números ilimitados de 

médicos, especializados em Ortopedia e 

Traumatologia.

Atua na divulgação e 

organização de eventos e 

congressos científicos no 

Brasil e exterior para que seu 

associados possam sempre 

estar atualizados em suas 

áreas e especialidades

Ao longo dos anos de atuação em Santa 

Catarina, a SBOT-SC procurou sempre 

de aprimorar em atender a comunidade 

médica e civil. 
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Palavra do Presidente

Dr. Robson G. Almeida 

Presidente 

XIV CONGRESSO CATARINENSE DE

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – 2020

Criciúma - SC

Honrados com a atribuição delegada, convidamos

aos colegas e amigos de toda a região Sul e do Brasil para que

venham ao Congresso Catarinense de Ortopedia e

Traumatologia a realizar-se em Criciúma nos dias 14 e 15 de

agosto de 2020 .

Como tema central de nosso encontro traremos a

discussão da questão cada vez mais presente da Defesa

Profissional, quer do ponto de vista da prática médica,

principalmente em relação ao aviltamento crescente da mesma

em nosso meio.

Para isso, teremos a presença das principais

lideranças da área Médica, convidados a discutir de forma

franca as ações possíveis das nossas entidades frente a este

momento de incertezas.

A grade científica estará voltada às discussões de

casos do dia a dia de nossas clinicas e hospitais e teremos a

oportunidade de receber convidados de renome internacional, já

confirmados.

Nossa casa está sendo preparada para receber a

todos e seus familiares para uma confraternização entre amigos,

afinal, nossa cidade está situada entre o litoral e a serra

catarinense, com múltiplas atrações culturais, gastronômicas,

belas paisagens e um povo acolhedor.

Sejam todos bem vindos, até agosto de 2020! 



O Evento

Estatísticas da edição anterior

EXPECTATIVA

DE PÚBLICO

350
PROFISSIONAIS E 

ESTUDANTES

PÚBLICO ALVO

• MÉDICOS DA ÁREA

• MÉDICOS RESIDENTES EM ORTOPEDIA

• ACADÊMICOS DE MEDICINA

68%
PROFISSIONAIS

17%
ACADÊMICOS

15%
RESIDENTES



A Cidade do Evento

Criciúma é um município brasileiro situado no estado

de Santa Catarina, Região Sul do país, na mesorregião

do Sul Catarinense, microrregião de Criciúma. 

Está entre os 100 municípios do Brasil com o melhor

Índice de Desenvolvimento Humano

A cidade é polo industrial em diversos setores, entre eles: 

confecção, embalagens, cerâmico, plástico e descartáveis, 

metalmecânico, extração do carvão mineral, construção civil e 

material gráfico. 

Conhecida por ser a Capital Brasileira do Carvão e do 

Revestimento Cerâmico. No seu subsolo abriga uma das 

maiores reservas minerais do país. A Mina de Visitação

Octávio Fontana, permite uma visão da evolução

histórica da riqueza extrativa da cidade



LOCAL DO EVENTO – ACIC CRICIÚMA

ESTACIONAMENTO

PRIVADO E GRATUITO
FÁCIL ACESSO

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

ESTRUTURA COM

CONFORTO ACÚSTICO

ESTRUTURACOM 

CONFORTO TÉRMICO



Área de exposição – Vista aérea

9m² 9m² 9m²

LEGENDA

Estandes 3x3

Estandes 3x2
060708



Área de exposição – Vista aéra



Área de exposição – Vista aéra



Patrocinador Diamante

10 Inscrições cortesia

para o Congresso

Colocação de material impresso 

na pasta dos participantes
(material fornecido pelo patrocinador)

Lounge de 12 m² 

na área de exposição
02 Simpósios

15 minutos cada - Lunch Box

fornecido pelo patrocinador

Logotipo em destaque no 

hot site do Congresso

Inserção da logotipo

na sinalização do evento

Inserção da logotipo

no material impresso

do evento

Projeção da Logotipo no

intervalo das palestras 
Apresentação de 01 vídeo de 

no máximo 3 minutos na 

abertura do evento



Patrocinador Ouro

8 Inscrições cortesia

para o Congresso

Lounge de 9 m² 

na área de exposição
1 Simpósios

15 minutos cada - Lunch Box

fornecido pelo patrocinador

Logotipo em destaque no 

hot site do Congresso

Inserção da logotipo

na sinalização do evento

Inserção da logotipo

no material impresso

do evento

Projeção da Logotipo no

intervalo das palestras 



Patrocinador Prata

6 Inscrições cortesia

para o Congresso

Lounge de 6 m² 

na área de exposição
Logotipo em destaque no 

hot site do Congresso

Inserção da logotipo

no material impresso

do evento

Colocação de material impresso 

na pasta dos participantes
(material fornecido pelo patrocinador)



Patrocinador Bronze

2 Inscrições cortesia

para o Congresso

Lounge de 6 m² 

na área de exposição

Logotipo em destaque no 

hot site do Congresso

Inserção da logotipo no

material impresso do evento



www.ccot2020.com.br
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