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Organização:Realização:



Presidente da CTEEE-SBEM

Dr. Clayton Luiz 
Dornelles Macedo

O Simpósio Integrado de Endocrinologia do Exercício (SIEEX) é um evento oficial da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Tem por objetivo abordar os temas mais recentes e impactantes alinhados às 
demandas dos profissionais e ao desenvolvimento da Endocrinologia do Exercício, com os palestrantes do mais alto nível 
científico e um público qualificado, interessado e participativo.

A 4ª edição do SIEEX-SBEM acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022, e está aberta a patrocinadores, intensificando 
o diálogo com a indústria iniciado na edição de 2020 e incentivando as apresentações das inovações que impactam a realidade 
dos participantes.

A grade científica está sendo elaborada, bem como todas as soluções que potencializarão a interatividade e a propagação do 
conteúdo desta área tão promissora da Endocrinologia.

Conheça a proposta do SIEEX-SBEM 2022 e participe com a sua empresa deste evento que já é referência e está consolidado 
no calendário anual de atualização científica de especialistas de todo o Brasil.

Realização:

Presidente da Comissão Científica da Sociedade  
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)

 Dr. Paulo Augusto 
Carvalho Miranda



• Palestra de 20 minutos + 15 minutos de debate

•100 inscrições 

• 60 inscrições

Investimento: 

R$ 35.000,00
Investimento: 

R$ 20.000,00

COTA PRATACOTA OURO

Patrocínio:

Contrapartidas aplicáveis a todas as cotas:

• Logomarca aplicada nos e-mails marketing de divulgação

• Convite personalizado para os convidados do patrocinador

• Divulgação em mídias sociais da Clannad e fornecimento da arte para uso no WhatsApp (opcional)

• Interatividade: os participantes podem interagir com os palestrantes

• Estande Virtual – uma página dentro do site do evento exclusiva para cada patrocinador:

 ∙ Banner customizado com logomarca institucional no topo da página

 ∙ Espaço para disponibilizar PDFs e vídeos (fornecidos pelo patrocinador)

 ∙ Espaço para post de blog dentro da página do Estande Virtual (conteúdo fornecido pelo patrocinador)

 ∙ Os conteúdos podem ficar disponíveis aos participantes pelo período de até 6 meses

 ∙ O patrocinador receberá as especificações e orientações para o envio dos materiais

• Descanso de tela nos intervalos das aulas com a logomarca de todos os patrocinadores

• Logomarca dos patrocinadores no rodapé das páginas do site

• Logomarca dos patrocinadores na tela principal de transmissão
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