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CBMRI 2018
O V Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes é uma realização
do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) em parceria com a Sociedade
Brasileira de Metrologia (SBM), o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) .

Acontecerá entre os dias 26 e 28 de novembro de 2018 no IRD, Rio de Janeiro. O
Congresso pretende estabelecer um fórum de discussão entre profissionais e
instituições do país e do exterior.
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PÚBLICO ALVO
Objetivando ampliar a discussão de temas avançados de Metrologia, estamos
convidando

organizações,

aproximando-as

da

comunidade

brasileira

de

empresários, profissionais e cientistas interessados na ciência das medições.

Os organizadores do evento, com respaldo de toda credibilidade do IRD, Inmetro e
da SBM, afirmam que o CBMRI 2018 possui um diversificado público-alvo de
grande interesse para diversos setores da indústria e comércio e, em particular,

para todas as instituições de pesquisa relacionadas com a metrologia em radiações
ionizantes, saúde e avaliação da conformidade.
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RESULTADOS ESPERADOS
• Colaborar para o desenvolvimento da Metrologia em Radiações Ionizantes, por
meio da apresentação de trabalhos técnicos e científicos, apresentação de
palestras de cientistas convidados com contribuições significantes e atuais na
área, troca de experiências e intercâmbio técnico e científico entre profissionais
e instituições, do país e do exterior;
• Aprofundar a integração entre metrologia em radiações ionizantes, saúde e
avaliação da conformidade;
• Discutir os recentes avanços na metrologia e na qualidade;
• Apresentar e discutir as implicações da metrologia e da qualidade na economia,
na indústria, no meio ambiente, na saúde, dentro do âmbito nacional e
internacional, tendo em vista as grandes questões geradas pela globalização,
especialmente as relacionadas com as barreiras tarifárias;
• Apresentar e discutir novas técnicas de medição e calibração desenvolvidas e
em desenvolvimento na indústria.
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VISIBILIDADE DO
CONGRESSO
O CBMRI 2018 reunirá pesquisadores, representantes de instituições nacionais que
estudam e trabalham em tecnologias e produtos da metrologia das radiações
ionizantes, saúde e da avaliação de conformidade. Neste contexto, ressaltamos a
importância da participação das entidades e empresas brasileiras que
desenvolvem projetos e trabalhos nesta área, ou que dependem das novas
tecnologias que estão sendo desenvolvidas, a fim de demonstrar o potencial
brasileiro no setor. O evento também promoverá uma grande interatividade entre
os projetos desenvolvidos em toda a América Latina e poderá ser um facilitador na
troca de informações sobre tecnologias.
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VISIBILIDADE DO
CONGRESSO
• Para empresas fornecedoras de equipamentos e tecnologias de medição:
O CBMRI 2018 é uma excelente oportunidade para empresas que comercializam
ou desenvolvem instrumentos ou sistemas de medição sofisticados, pois além da
troca de experiências, o evento visa também a movimentação econômica deste
mercado, com a exposição e possibilidade de negócio de equipamentos e
materiais. O público participante do evento é potencialmente interessado nestas
novas tecnologias, entre os participantes encontram-se representantes dos mais
diversos setores relacionados a metrologia em radiações ionizantes, saúde e
avaliação da conformidade.

• Para laboratórios de Metrologia e Centros de Pesquisa e Inovação
O CBMRI 2018 contará também com a participação de representantes de
laboratórios e instituições das mais diversas áreas, que desenvolvem e aplicam
novos métodos e produtos de medição, para apresentar suas novas tecnologias.
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PLANOS DE PATROCÍNIO
Plano

Diamante

Ouro

Prata

Benefícios / Valor

R$ 10.000,00

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

5 inscrições

3 inscrições

1 inscrição

Espaço para palestra institucional
Banner da instituição durante o evento
Acesso ao cadastro dos participantes

Espaço para exposição
Material promocional na pasta do evento
Propaganda no Livro de Resumos e site
Logomarca em todo material do evento
Inscrições gratuitas
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EXPAÇO DE EXPOSIÇÃO
(para patrocinadores ouro e prata)

O Espaço de Exposição é uma oportunidade para divulgar os equipamentos de
medição e serviços da área de metrologia e avaliação da conformidade, criando
oportunidades para fabricantes, distribuidores e usuários de instrumentos de

medição e outros setores interessados em metrologia de exibirem seus produtos e
desenvolverem suas articulações e contatos com a comunidade de Metrologia.

O espaço será uma mesa e duas cadeiras.
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APOIO INSTITUCIONAL
Entende-se por apoiador do CBMRI 2018, a empresa, laboratório ou organização

interessada em apoiar o evento sem recursos financeiros. O apoiador deverá
divulgar o evento, através do seu e-mail marketing e/ou outros meios de
divulgação.

As organizações que colaborarem na categoria apoiador institucional terão a sua
logomarca no material de divulgação do congresso, tais como: folder, Website,

chamadas de trabalhos e propagandas.
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CONTATO
Contratos de Patrocínio:
E-mail: cbmri@metrologia.org.br
Telefone: +55 21 2532-7373
Mais informações sobre o Congresso acesse:
www.cbmri.org.br
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