
PROJETO COMERCIAL

A bela capital capixaba te aguarda para mais este grande evento.



Eventos híbridos são eventos que reúnem
características tanto de eventos presenciais quanto
virtuais. Seja um evento presencial com transmissão
ao vivo e que pode ser acompanhado por
participantes online, seja um evento que
proporciona um meio de interação entre os dois
tipos de participantes, como um aplicativo, por
exemplo.

Todos os inscritos terão livre acesso tanto para as
palestras do presencial, quanto para o evento
digital.

Todas as palestras e painéis serão gravados e
ficarão disponíveis no site do evento pelo
período de 1 mês.

CONGRESSO HÍBRIDO

Evento Presencial

Evento Virtual

Neste ano, realizaremos o primeiro congresso híbrido
da história da Clínica Médica brasileira.
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A Associação Brasileira de Medicina Legal e

Perícias Médicas surgiu da fusão entre a Associação Brasileira de

Medicina Legal e da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas,

entidades que, a mais de 25 anos, zelam pelo reconhecimento,

desenvolvimento e difusão dessa especialidade médica. Entre

seus principais atributos está o de promover a ampliação da

capacitação técnica e difusão do conhecimento científico da

especialidade.

02 a 09 de setembro de 2020 – Vitória - Espírito Santo

PROMOTORA DO EVENTO
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Prezados e Prezadas Colegas,

Atravessamos hoje a Pandemia da Covid-19 e, neste contexto, foi necessário modificar a forma de realizar eventos.  Por 
isso, no final do ano passado, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas inovou e fez o seu primeiro Congresso 
On-Line no mês de novembro. 

Este ano de 2021, inovaremos mais uma vez, desta feita faremos o V Congresso  Brasileiro de Medicina Legal e Perícias 
Médicas (ABMLPM) de forma híbrida. Isto é, contará com a participação dos congressistas no formato on line, com transmissão 
síncrona de exposições quando será possível a interação com os expositores, além da participação presencial que será na cidade 
de Vitória, Espirito Santo. Nesta, o número de participantes será limitado, de acordo com as medidas sanitárias vigentes para a 
Pandemia Covid-19 a fim de garantir a saúde de todos que assistirem presencialmente ao Congresso. Estamos convictos que nosso 
evento será uma grande oportunidade para atualizar e adquirir novos conhecimentos técnicos, científicos e éticos. 

Convidamos todos os médicos que realizam o ato médico pericial, os operadores do direito e os estudantes destas duas 
áreas, a se juntarem a nós para contribuirmos com o avanço desse campo de saber, imprescindível para auxiliar na promoção de 
justiça social na diversidade de situações nas quais a perícia médica se faz necessária para subsidiar decisões.

Desejamos que você atenda ao nosso chamado, inscrevendo-se no V Congresso ABMLPM, seja na forma online ou 
presencial.

Junte-se a nós nessa busca de consolidar saberes em medicina legal e pericias médicas!

Profª Drª Rosa Amélia Andrade Dantas

MENSAGEM DA PRESIDENTE
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O V Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas 

- HÍBRIDO, será realizado de 13 a 16 de novembro de 2021, em Vitória –

Espírito Santo de forma presencial, além da transmissão do mesmo de forma 

virtual.

São esperados mais de 500 congressistas no evento presencial 

e mais de 1.000 congressistas no evento virtual.

Uma extensa programação científica está sendo preparada 

para o evento, com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, 

com foco na ampla capacitação técnica dos profissionais da área.

DADOS DO EVENTO ANTERIOR

20 Mini Cursos

21 Palestrantes

3 Dias de feira com leads

O EVENTO
PR

OJ
ET

O 
CO

ME
RC

IAL
 20

21



OBJETIVOS
DO EVENTO

Realizar o maior e melhor
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas

Abordar temas relevantes ligados ao desenvolvimento 
e aprimoramento dos profissionais da área.

Buscar aproximação do meio acadêmico com o meio profissional.

Promover macht entre
as empresas e os
congressistas/leads

Divulgar trabalhos 
Técnico-científicos da área

Reunir mais de 500 Profissionais 
em três dias de evento presencial e mais de 1.000  no 
evento virtual
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Comissão Organizadora

Rosa Amélia Andrade Dantas (SE)

Ivan Dieb Miziara (SP)

Daniele Muñoz Gianvecchio (SP)

Reginaldo Inojosa Carneiro Campello (PE)

Antonio Carlos Alves da Motta (ES)

Hélio Barroso dos Reis (ES)

Celso Antonio (ES)

Presidente do Congresso

Rosa Amélia Andrade Dantas (SE)

Comissão Científica

José Jozefran Berto Freire

Ivan Dieb Miziara

Kleber Cristian Albuquerque de Santana

Sami Abder Rahim Jbara El Jundi

Viviam Paula Lucianelli Spina

Luiz Carlos Leal Prestes Junior

Fabrícia Maria Cabral Dias

Reginaldo Inojosa Carneiro Campello

Eduardo Costa  Sá

Jacques José Zimermann

Antônio Carlos Alves da Motta

COMISSÕES
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Vitória é a capital do Estado do Espírito Santo.
É a 4ª cidade mais populosa do estado. Hoje Vitória conta com 355.875 
habitantes, atrai diversos visitantes seja pelo turismo ou pela rede de 
negócios. 
A cidade tem o 5º melhor índice de desenvolvimento humano. Dona de 
uma grande beleza natural, apresenta uma vasta cultura e vem crescendo 
cada vez mais e ganhando grande importância no cenário turístico e 
econômico do país. 
Considerada a segunda melhor cidade para se viver no Brasil segundo 
(ONU,2015). 

VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Uma cidade cheia de encantos e que atrai turistas de todo o país.

CIDADE SEDE
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Com estrutura completa e localização privilegiada, estamos próximos 
ao Aeroporto Eurico Aguar de Salles, Baía de Vitória, Terceira Ponte, etc.

ESTACIONAMENTO FÁCIL ACESSOESTRUTURA COM

CONFORTO ACÚSTICO

ESTRUTURA COM 

CONFORTO TÉRMICO

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

Rua Constante Sodré, 157 – Santa Lúcia

Vitória – Espírito Santo

LOCAL DO EVENTO
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Plataforma de transmissão do evento

PATROCINADOR 1 PATROCINADOR 2 PATROCINADOR 3 PATROCINADOR 4



Plataforma de transmissão do evento

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
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OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS



ÁREA DE EXPOSIÇÃO
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LEGENDA

ESTANDES – 12m² (4x3)

ESTANDES – 9m² (3x3)

ESTANDES – 6m² (3x2)



Estande de 12 m² com 

montagem básica em 

localização privilegiada

10 Inscrições cortesia 

para o congresso e 8 

credenciais de expositor

01 simpósio satélite 

de 30 minutos

Logo em destaque no hotsite

do congresso com hiperlink

para o site do patrocinador

Inserção da logo no 

material impresso do 

congresso

Inserção do material 

impresso na pasta 

dos participantes
(material fornecido pelo 

patrocinador)

Logo na sinalização

interna  do evento

Menção de agradecimento

pelo mestre de cerimônias na 

abertura e no encerramento do 

evento

Logo na plataforma 

digital do evento

Vídeo institucional entre as 

palestras (3 vezes) 

Área 2D dentro da 

plataforma de 

transmissão do 

congresso

PATROCINADOR OURO
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Estande de 9 m² com 

montagem básica em 

localização privilegiada

8 Inscrições cortesia 

para o congresso e 6 

Credenciais Expositor

01 simpósio satélite 

de 15 minutos

Logo em destaque no hotsite

do congresso com hiperlink

para o site do patrocinador

Inserção da logo no 

material impresso do 

congresso

Inserção do material 

impresso na pasta 

dos participantes 
(material fornecido pelo 

patrocinador)

Logo na sinalização

interna  do congresso

Menção de agradecimento

pelo mestre de cerimônias na 

abertura e no encerramento do 

congresso

Logo na plataforma 

digital do congresso

Vídeo institucional

entre as palestras

(2 vezes) 

Área 2D dentro da plataforma 

de transmissão do congresso

PATROCINADOR PRATA
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Estande de 6 m² com 

montagem básica em 

localização privilegiada

6 Inscrições cortesia 

para o congresso e 4 

Credenciais Expositor

Logo em destaque no hotsite

do congresso com hiperlink

para o site do patrocinador

Inserção da logo no 

material impresso do 

congresso

Inserção do material 

impresso na pasta 

dos participantes 
(material fornecido pelo 

patrocinador)

Menção de agradecimento 

pelo mestre de cerimônias 

na abertura e no 

encerramento do congresso

Logo na plataforma 

digital do congresso

Vídeo institucional 

entre as palestras 

(1 vez) 

Área 2D dentro da 

plataforma de 

transmissão do congresso

PATROCINADOR BRONZE
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O valor relativo aos estandes para a categoria “Expositor”, será de acordo o valor dom²

R$ 650,00 m² 

INVESTIMENTO

O espaço só será confirmado após a assinatura do contrato. O pagamento poderá ser parcelado sem reajuste,

sendo que o mesmo deverá estar quitado até 30 dias antes do evento.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Attitude Promo:

Meri Mattos

(48) 9 9127-4388

comercial1@attpromo.com.br

EXPOSITOR
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REALIZAÇÃO

LOCAL DO EVENTO ORGANIZAÇÃO

www.congressoabmlpm2021.com.br


