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    O evento acontecerá em um contexto de expansão e fortalecimento 

da Clínica Médica e da Medicina de Urgência e Emergência na região 

norte e nordeste do país, constituindo-se como um incentivo a essas 

especialidades e um encontro para atualização dos diversos 

profissionais que vivenciam essas áreas, tanto aqueles que se dedicam 

ao ensino e à pesquisa nas universidades, como aqueles que 

desenvolvem atividades profissionais nas áreas. 

     O formato do evento foi desenhado a partir do contexto atual  da 

pandemia do COVID-19 e pensando nas medidas de segurança e 

distanciamento social, o evento em formato online surgiu como uma 

forma de expandir o conhecimento científico para além dos estados. 

     A programação científica será conduzida por profissionais de 

reconhecida experiência e por jovens talentos da Medicina, além de 

contarmos também com as palestras de profissionais experientes e 

especialistas nas diversas áreas de atuação da Clínica Médica e da 

Medicina de Urgência e Emergência. Na expectativa de um evento que 

contribua com o crescimento profissional, desejamos contar com seu 

apoio e importante participação.  

 

Um abraço e até julho! 

Mensagem 
da Comissão  

Organizadora 
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Luís Fábio Barbosa Botelho 
(Presidente)  

Alessandra Sousa Braz Caldas de Andrade 

Daniel Pereira Mauricio de Barros 

Eduardo Henrique Lima Batista 

Felipe Gurgel de Araújo 

Gabriel Fernando Vasconcelos Teles 

Glaucielle Ramalho Uchoa 

Isabella Emille Juvencio Borges 

Luiz Henrique Santos Pessoa 

Mônica Souza de Miranda Henriques 

Natalia Felix Carvalho 

Pablo Rodrigues Costa-Alves 

Thaíza Cavalcante de Lacerda 

Thiago Henrique Florêncio de Oliveira 

 

MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
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Áreas Temáticas 

CARDIOLOGIA HEMATOLOGIA PNEUMOLOGIA 

CLÍNICA MÉDICA GERAL INFECTOLOGIA PROMEDÊUTICA 

DERMATOLOGIA MEDICINA INTENSIVA PSQUIATRIA 

ENDOCRINOLOGIA NEFROLOGIA REUMATOLOGIA 

GERIATRIA ONCOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA NEUROLOGIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
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Buscar maior 

aproximação do 

meio acadêmico 

com o meio 

profissional. 

Fortalecer as áreas 

de Clínica Médica 

e da Medicina de 

Urgência e 

Emergência como 

especialidades. 

 
 

 

Abordar temas 

relevantes de 

atualização e 

aprimoramento das 

áreas de Clínica 

Médica e Medicina de 

Urgência e 

Emergência. 

 

Congregar os 

profissionais que 

atuam na Clínica 

Médica e na Medicina 

de Urgência e 

Emergência, 

tanto do meio 

acadêmico,  

como do meio 

profissional. 

 

Promover o 

compartilhamento 

dos conhecimentos 

entre os diversos 

profissionais que 

atuam nas áreas de 

Clínica Médica e 

Medicina de Urgência 

e Emergência. 

 

BUSCAR FORTALECER APRIMORAR CONGREGAR COMPARTILHAR 

Objetivos do Evento 



O Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica e Congresso Norte-

Nordeste de Medicina de Urgência e Emergência - ONLINE irá receber 

um público altamente seleto, formado por profissionais que atuam nas 

áreas da Clínica Médica, professores, estudantes de graduação e pós 

graduação, além de profissionais de outras áreas afins: 

Expectativa de Público 

1200 inscritos 

Médicos 

Professores e  
estudantes de  

Graduação e Pós-
graduação 

Além de 
profissionais 

de outras 
áreas afins 

Público Alvo 



Plataforma de transmissão do evento 

PATROCINADOR 1 PATROCINADOR 2 PATROCINADOR 3 PATROCINADOR 4 



NOME PATROCINADOR 

BANNER 1 - DIVULGAÇÃO 

LOGO 
PATROCINADOR 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

BANNER 2 
DIVULGAÇÃO 

Plataforma de expositor 2D do evento 



OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS 



INSCRIÇÕES 
5 Inscrições cortesia 

para o Congresso 

SIMPÓSIO 
2 simpósios 
satélite de 
15 minutos 

HOTSITE 
Logo em destaque 

no hotsite do 
Congresso 

INSERÇÃO DE MATERIAL 
Dentro da área do expositor: 

Colocação de material/catálogo 
para download  

(fornecido pelo patrocinador) 

VÍDEO INSTITUCIONAL 
(ÁREA EXPOSITOR)  
Dentro da área do 

expositor: Colocação de 
vídeo institucional de 1min. 

PATROCINADOR OURO  

ÁREA 2D 
Área 2D dentro da 

plataforma de 
transmissão do evento 

PLATAFORMA  
DIGITAL 
Logo  na 

plataforma 
digital do evento 

CITAÇÃO NA ABERTURA  
Citação do nome do 

patrocinador pelo mestre 
de cerimônia na abertura 

e no encerramento do 
evento 

INSTITUCIONAL 
(PALESTRAS VIRTUAIS) 

Vídeo institucional de 1 min 
entre as palestras virtuais  

(3 vezes)  

SORTEIO 
Possibilidade de 

realizar um sorteio 
durante o evento 

Valor do investimento: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) 

Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica 
e Medicina de Urgência e Emergência - Online 2021 



INSCRIÇÕES 
4 Inscrições cortesia 

para o Congresso 

SIMPÓSIO 
1 simpósio 
satélite de 
15 minutos 

HOTSITE 
Logo em destaque 

no hotsite do 
congresso 

INSERÇÃO DE MATERIAL 
Dentro da área do expositor: Colocação 

de material/catálogo para download 
(fornecido pelo patrocinador) 

VÍDEO INSTITUCIONAL 
(ÁREA EXPOSITOR)  
Dentro da área do 

expositor: Colocação de 
vídeo institucional de 1min. 

PATROCINADOR PRATA 

ÁREA 2D 
Área 2D dentro da 

plataforma de 
transmissão do 

congresso 

PLATAFORMA  
DIGITAL 
Logo  na 

plataforma 
digital do evento 

CITAÇÃO NA ABERTURA  
Citação do nome do 

patrocinador pelo mestre de 
cerimônia na abertura e no 
encerramento do congresso 

INSTITUCIONAL 
(PALESTRAS VIRTUAIS) 

Vídeo institucional  
de 1 min entre as palestras 

virtuais  (2 vezes)  

SORTEIO 
Possibilidade de 

realizar um sorteio 
durante o evento 

Valor do investimento: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica 
e Medicina de Urgência e Emergência - Online 2021 



INSCRIÇÕES 
2 Inscrições cortesia 

para o Congresso 

HOTSITE 
Logo em destaque 

no hotsite do 
Congresso 

INSERÇÃO DE MATERIAL 
Dentro da área do expositor: Colocação 

de material/catálogo para download 
(fornecido pelo patrocinador) 

VÍDEO INSTITUCIONAL 
(ÁREA EXPOSITOR)  
Dentro da área do 

expositor: Colocação de 
vídeo institucional de 1min. 

PATROCINADOR BRONZE 

ÁREA 2D 
Área 2D dentro da 

plataforma de transmissão 
do evento 

PLATAFORMA  
DIGITAL 

Logo  na plataforma 
digital do evento 

CITAÇÃO NA ABERTURA  
Citação do nome do 

patrocinador pelo mestre 
de cerimônia na abertura e 

no encerramento do 
evento 

INSTITUCIONAL 
(PALESTRAS VIRTUAIS) 

Vídeo institucional  
de 1 min entre as palestras 

virtuais (1 vez)  

Valor do investimento: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica 
e Medicina de Urgência e Emergência - Online 2021 



www.clinicamedicanne.com.br 

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO 

Contato comercial: comercial1@attpromo.com.br  - Fone: (48) 99127-4388 

mailto:comercial1@attpromo.com.br

