
VI CONBRAF
Congresso Brasileiro de Fitossanidade

21 a 23 de setembro de 2022
Goiânia-GO

SEJA PARCEIRO
EXPONHA SUA MARCA

CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA

PROTEÇÃO DE PLANTAS NO
CERRADO



SOBRE O
CONBRAF

O VI CONBRAF - Congresso Brasileiro de 
Fitossanidade acontecerá de 21 a 23 de 
setembro de 2022 no Centro de Convenções 
de Goiânia, com o tema central: Proteção de 
Plantas no Cerrado, uma rica oportunidade 
para a discussão sobre as necessidades e 
demandas do setor. A comissão organizadora 
é composta por professores, técnicos e 
alunos. Nesta sexta edição, o evento avança 
em seus objetivos de difundir conhecimentos, 
complementar a formação, promover a troca 
de informações e experiências entre 
profissionais, produtores e estudantes, além de 
promover discussões sobre o posicionamento 

das principais instituições quanto à 
Fitossanidade Brasileira, em relação aos novos 
desafios. O evento será composto por plenárias, 
sessões e mesas redondas, além de palestras e 
discussões que traçam um painel de 360 graus 
sobre os temas mais atuais relacionados à 
Fitossanidade dedicado a um público 
composto por técnicos, pesquisadores, 
estudantes, representantes de empresas, 
consultores e produtores. Os inscritos no 
CONBRAF terão acesso on-line aos Anais das 
palestras e aos Resumos, que consolidam o 
conhecimento e experiência dos participantes 
do Congresso.

ENDEREÇO
Centro de Convenções Goiânia
Rua 4, 1.400 - Setor Central, Goiânia-GO, Brasil

SEJA NOSSO PARCEIRO
Apoie a realização do VI CONBRAF. Seja um patrocinador. 
Exponha sua marca para um público formado por profissionais com autonomia 
técnica e financeira para indicação e aquisição de seus produtos e serviços.

Prof. Dr. Marcelo da Costa Ferreira
Presidente do VI CONBRAF
Profa. Mara Rúbia da Rocha
Vice-presidente do VI CONBRAF
e-mail: eabramides@gmail.com
Telefone: (14) 99757-7711 - INFOBIBOS
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Proteção de Plantas no Cerrrado
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COTAS DE
PATROCÍNIO

- Menção ao parceiro pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento; 
- Inserção de seu logotipo no material de divulgação, no site do Congresso e nos Anais;
- Publicação de anúncio de uma página nos Anais (pdf);   
- Direito a 02 banners, sendo 01 na Plenária e 01 em minicurso (Tam. Máx. 1,5x1,0 m);
- Inserção de brindes/folhetos do portfólio do parceiro nas pastas dos participantes;
- Seis (06) inscrições de funcionários ou para clientes, a critério do parceiro; 
- Direito a 35% de desconto em inscrições adicionais;   
- Direito a 30% de desconto no Momento Empresa (10 min) - Opcional;  
- Direito a 25% de desconto na área de exposição dos estandes - Opcional.

- Menção ao parceiro pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento; 
- Inserção de seu logotipo no material de divulgação, no site do Congresso e nos Anais;
- Publicação de anúncio de meia página nos Anais (pdf);   
- Direito a 01 banner na Plenária (Tam. Máx. 1,5x1,0 m);   
- Inserção de brindes/folhetos do portfólio do parceiro nas pastas dos participantes;
- Quatro (04) inscrições de funcionários ou para clientes, a critério do parceiro; 
- Direito a 25% de desconto em inscrições adicionais;   
- Direito a 20% de desconto no Momento Empresa, nos minicursos (10 min) - Opcional;
- Direito a 15% de desconto na área de exposição dos estandes - Opcional.

- Menção ao parceiro pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento; 
- Inserção de seu logotipo no material de divulgação, no site do Congresso e nos Anais;
- Direito a 01 banner em minicurso (Tam. Máx. 1,5x1,0 m);   
- Publicação de anúncio de meia página nos Anais (pdf);   
- Inserção de (máx. 04) folhetos do portfólio do parceiro nas pastas dos participantes;
- Três (03) inscrições de funcionários ou para clientes, a critério do parceiro; 
- Direito a 20% de desconto em inscrições adicionais.

- Menção ao parceiro pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento; 
- Inserção de seu logotipo no material de divulgação, no site do Congresso e nos Anais;
- Inserção de (máx. 02) folhetos do portfólio do parceiro nas pastas dos participantes;
- Duas (02) inscrições de funcionários ou para clientes, a critério do parceiro; 
- Direito a 15% de desconto em inscrições adicionais.

Notas:        
1. O Momento empresa é adquirido à parte nas cotas Diamante e Ouro (aplicar o desconto da cota), 
portanto como opcional, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a Plenária (6 disponíveis) 
e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os Minicursos (3 disponíveis). O conteúdo é de uso do 
parceiro, em acordo com o decoro do evento e limitado à 10 min. Comumente é realizada uma mescla de 
palestra (apresentação de resultados) e de portfólio (vídeos e imagens) vinculadas à empresa. O tempo 
disponível deve ser respeitado rigorosamente.

2. O estande é adquirido à parte nas cotas Diamante e Ouro (aplicar o desconto da cota), portanto como 
opcional, disponibilizados em área de acesso ao Salão da Plenária e dos Minicursos. Haverá estandes 
padrão (3x3 m = 9 m2), oferecidos pelo evento terão valor de R$ 1.500,00/m2; e estandes livres 'somente 
sendo cedida a área', com montagem toda pelo parceiro R$ 1.200,00/m2 (3x3 m = 9 m2 ou 4x3 m = 12 m2).

COTA-INVESTIMENTO CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS

Diamante - R$ 12.000,00

Ouro - R$ 10.000,00

Prata - R$ 8.000,00

Bronze - R$ 6.500,00
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Realização Organização

Infobibos
Organização de Eventos Científicos

Cursos e Treinamentos
Jaboticabal

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO PRÉVIA
21/09/2022 Quarta-feira
07h30 - 08h30 Inscrição e entrega de material
08h30 - 09h00 Apresentação cultural
09h00 - 09h50 Solenidade de abertura
09h50 - 10h40 Palestra 1 - Estratégia europeia "from farm to fork" 
 (da fazenda à mesa) e implicações para a Fitossanidade
 Prof. Antonio Mexia - ISA - UL
10h40 - 11h10 Coffee break
11h10 - 11h30 Espaço empresa (2 de 10 minutos)
11h30 - 12h20 Palestra 2 - Estratégia brasileira para posicionamento 
 internacional da Fitossanidade (tema voltado à proposta 
 de redução de 50% fitossanitários pela Com. Europeia)
 Luis Eduardo Pacifice Rangel
12h20 - 14h00 Almoço
14h00 - 16h30 Sessão 1 - Fitossanidade e desenvolvimento agrícola
 - Manejo integrado (45 min)
 - Manejo de resistência aos produtos (45 min)
 - Manejo ecotoxicológico (45 min)
 - Debate de 15 min
16h30 - 17h00 Coffee break
17h00 - 18h00 Sessão pôster 1 (retirada às 19h00)
18h00 - 19h30 Coquetel - happy hour

22/09/2022 Quinta-feira
08h00 - 10h00 Sessão 2 - Bioinsumos na fitossanidade atual 
 Mesa Redonda: 
 - Demanda e mercado (35 min)
 - Formulações e novos produtos (35 min)
 - Gargalos e soluções (até as aplicações) - (35 min)
 - Debate de 15 min
10h00 - 10h30 Coffee break
10h30 - 10h50 Espaço empresa (2 de 10 minutos)

10h50 - 12:30 Sessão 2 (cont.) - Mesa Redonda:
 - Bioinsumos para a entomologia (30 min)
 - Bioinsumos para a fitopatologia (30 min)
 - Bioinsumos para a matologia (30 min)
 - Debate de 10 min 
12h30 - 14h00 Almoço
14h00 - 14h20 Espaço empresa (2 de 10 minutos em cada uma das 3 salas)
14h20 - 16h30 Minicursos: 
 1 - Sessão internacional CPLP - Rede de instrução e avaliação 
 (máquinas, operadores, ...)
 2 - Drones (operação - sensoriamento e aplicação)
 3 - “Small crops”; ou “agricultura orgânica”; ou “agricultura sintrópica”
 4 - Funcionalidade dos adjuvantes
16h30 - 17h00 Coffee break
17h00 - 17h30 Sessão de Pôster 1 (pôsteres devem ser retirados ao final da sessão)
17h30 - 20h00 Jantar de confraternização

23/09/2022 Sexta-feira
08h30 - 10h00 Sessão 3 - Agricultura 4.0 (importação e exportação)
 Palestra:
 1 - Levantamento de informações (amostragem vs. imageamento remoto: 
 satélite e aéreo)
 2 - Processamento e tradução da informação
10h00 - 10h30 Coffee break
10h30 - 10h50 Espaço empresa (2 de 10 minutos cada)
10h50 - 12h20 3 - Eletrônica embarcada (controladores eletrônicos e sensoriamento remoto)
 4 - Inovações na aplicação por sensoriamento remoto e pulverizadores autônomos
12h20 - 13h00 Encerramento


