
PROJETO COMERCIAL 
 



CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE CLÍNICA MÉDICA 

 
 O Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica – SBCM e da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência – ABRAMURGEM, 

promovem o Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica e o Congresso Norte-Nordeste de Medicina de 
Urgência e Emergência. Esses serão realizados no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, em 

João Pessoa, Paraíba, no mês de maio de 2020. 

 

 Os eventos acontecerão em um contexto de expansão e fortalecimento da Clínica Médica e da 

Medicina de Urgência e Emergência nessas regiões, 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. 

 
 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 maio! 

 
Comissão Organizadora 



Comissão Organizadora 

Luís Fábio Barbosa Botelho 
(Presidente)  

Alessandra Sousa Braz Caldas de Andrade  

Daniel Pereira Maurício de Barros  

Eduardo Henrique Lima Batista  

Felipe Gurgel de Araújo  

Gabriela Januário de Oliveira  

Mônica Souza de Miranda Henriques 

Pablo Rodrigues Costa-Alves  

Renatha Veríssimo Guedes Soares  

Thainá Cavalcanti Mendes Pinto  

Thaíza Cavalcante de Lacerda  

Thiago Henrique Florencio de Oliveira 



O Evento 

 De 21 a 23 de maio de 2020, João Pessoa, cidade conhecida por ser a segunda capital mais verde do 

Mundo, ficando atrás apenas de Paris, e reconhecida pela Unesco como cidade criativa, foi escolhida para ser o 

palco para a realização do Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica e Congresso Norte-Nordeste de Medicina 

de Urgência e Emergência. Os eventos serão realizados no Centro de Convenções de João Pessoa – PB e serão 

promovidos pelo Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica e da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência. 

 O tema central do congresso será: "Atualizando os princípios hipocráticos e unindo 
experiência com evidência, afim de reforçar a soberania da consulta médica“. 



Áreas Temáticas  

Medicina Intensiva 

Nefrologia 

Neurologia 

Oncologia 

Pneumologia 

Propedêutica 

Psiquiatria 

Reumatologia 

Urgência e emergência 

Alergologia 

Cardiologia 

Clínica Médica Geral 

Dermatologia 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Geriatria 

Hematologia 

Infectologia 



Objetivos do Congresso 

Fortalecer a presença da Clínica Médica e a Medicina de Urgência e Emergência nas regiões Norte e Nordeste; 

Congregar os profissionais que atuam na Clínica Médica e na Medicina de Urgência e Emergência, tanto do meio acadêmico, 
como do meio profissional; 

Divulgar trabalhos técnico-científicos das áreas de Clínica Médica e Medicina de Urgência e Emergência; 

Promover o compartilhamento dos conhecimentos entre os diversos profissionais que atuam nas áreas de Clínica Médica e 

Medicina de Urgência e Emergência; 

 Abordar temas relevantes de atualização e aprimoramento das áreas de Clínica Médica e Medicina de Urgência e Emergência; 

Buscar maior aproximação do meio acadêmico com o meio profissional. 



O Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica 
e Congresso Norte-Nordeste de Medicina de 
Urgência e Emergência 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. 

Público-Alvo 

Expectativa de Público 
Esperamos receber uma média 

de 1.200 participantes 



Cidade do Evento 

 Terceira cidade mais antiga do Brasil, a capital João Pessoa 
possui uma história de mais de 430 anos (fundada em 
1585), bem guardada nos seus monumentos e preservada 
no verde, uma de suas características mais fortes e que lhe 
rendeu o reconhecimento internacional de segunda cidade 
mais arborizada do mundo, atrás apenas, de Paris na França.   
 

 João Pessoa, capital da Paraíba, é o principal centro 
financeiro e econômico, situada na região Nordeste do país, 
sendo a oitava cidade mais populosa do Nordeste e umas 
das mais populosas do país; 
 

 A cidade, que nasceu às margens do Rio Sanhauá, cresceu 
em direção ao mar. Dona de um litoral privilegiado, possui 
cerca de 25 Km de praias urbanas, todas belas, limpas e 
quase intocadas, sua marca registrada.   

 
  



Local do Evento 

 O Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, localizado em Jacarapé, possui uma área total de 
48 mil metros quadrados e conta com dois pavilhões (Pavilhão de Feiras e Eventos e Pavilhão de Congressos e 
Convenções) e com o Teatro A Pedra do Reino, com quase três mil lugares, incluindo assentos para portadores de 
mobilidade reduzida. A área do teatro é de 11.763,00 m². 



Oportunidades   

de Negócios 



Área de Exposição 



Patrocínio Ouro 

Estande de 30m² com 
montagem básica 

10 Inscrições cortesia 
para o Congresso 

8 Credenciais de 
Expositor 

02 simpósio satélite  
de 30 minutos 

Logo em destaque 
No hotsite do Congresso 

Inserção da logomarca 
na sinalização do evento 

Inserção da logo no material 
impresso do evento 

Inserção do material  
Impresso na pasta dos 
Participantes  (material 

fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo no 
intervalo das palestras 

Apresentação de 1 vídeo 
de no máximo 3 minutos na 

Abertura do evento 

Citação pelo mestre de 
cerimônias e na solenidade 

de abertura do evento 



Patrocínio Prata 

Estande de 25m² com 
montagem básica 

8 Inscrições cortesia 
para o Congresso 

01 simpósio satélite  
de 30 minutos 

Logo em destaque 
No hotsite do Congresso 

Inserção da logo no material 
impresso do evento 

Inserção do material  
Impresso na pasta dos 
Participantes  (material 

fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo no 
intervalo das palestras 

Citação pelo mestre de 
cerimônias e na solenidade 

de abertura do evento 



Patrocínio Bronze 

Benefícios: 

• Stand de 20 m², com montagem básica; 

• 06 Inscrições cortesia para o congresso; 

• Logomarca no hot site do congresso; 

• Inserção da logomarca no material impresso do evento; 

• Projeção da Logomarca no intervalo das palestras; 

• Citação pelo mestre de cerimonias na solenidade de abertura do evento. 

 



Expositor 

O valor relativo aos estandes para a “Categoria Expositor”, será de acordo com o número do estande / planta, 
bem como de acordo com o valor do m², conforme abaixo especificado: 

O espaço só será confirmado após a assinatura do  contrato. 
O pagamento poderá ser parcelado sem reajuste, desde que quitado o valor total até o dia 15 de maio de 2020. 

Investimento: R$ 650,00 o m², estande montagem básica 

Informações Comerciais – Attitude Promo: 
48 3047-7600 – meri@attitudepromo.com.br 



clinicamedicanne.com.br 
E-mail: meri@attitudepromo.com.br 

Tel: 48 3047 7600 

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO 

LOCAL ORGANIZAÇÃO 

APOIO 
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