A ISA Curitiba Section realizará seu 19° Seminário Técnico de Automação Industrial, em paralelo
às atividades da feira Intermach. Seja um patrocinador!
A ISA Curitiba, ao longo dos anos, tem expressiva contribuição na realização de eventos para o setor de
Automação Industrial do sul do Brasil. Vem reunindo desde o ano de 1995, além da comunidade acadêmica,
técnicos e profissionais dos mais diversos segmentos, tais como: Óleo & Gás; Agua & Saneamento; Papel
& Celulose; Químico; Açúcar & Álcool; Alimentício; Automobilístico; Engenharia & Serviços, com a
finalidade divulgar novidades tecnológicas do mercado e propiciar um fórum de discussão e divulgação de
conceitos dos mais variados temas de tecnologia.
As tendências do mercado de instrumentação, sistemas de controle e automação serão apresentadas na 19°
edição do Seminário Técnico de Automação Industrial. O evento acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro
de 2019, em paralelo às atividades da feira Intermach, tendo como local a EXPOVILLE – Joinville/SC. A
programação contará com palestras de especialistas conceituados na área, além de apresentações de
importantes empresas do ramo de automação industrial presentes no Brasil e no mundo.
Os Patrocinadores da ISA Curitiba são empresas que apoiam as ações desta expressiva entidade global,
tornando possível a realização de eventos, cursos, palestras e workshops, contribuindo de forma marcante
na capacitação da comunidade técnica local.
Serão disponibilizadas seis cotas de patrocínio para esse evento, sendo que as primeiras empresas que
confirmarem adesão apresentando temas pertinentes ao propósito do encontro, serão confirmadas como
patrocinadoras. Seja um Patrocinador!

Temas Propostos










Normas ISA
Eficiência Energética
Normas Regulamentadoras NR13; NR12
Instrumentos de Medição e Sensores
Válvulas Industriais
Sistemas de Controle e Supervisão
Drives
Segurança Industrial
Calibração de Instrumentos









Disponibilidade e Controle de Ativos
Gerenciamento de Projetos
Comissionamento de Plantas
Certificação de Redes Industriais
Analisadores de Processo
Automação de Máquinas
Indústria 4.0
 Redes Industriais
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PROGRAMA
18 de setembro de 2019
14H00
ISA CURITIBA
Credenciamento/Recepção
14H50 ÀS 15H50 PALESTRA ISA
PALESTRANTE CONVIDADO
16H00 ÀS 16H50 PALESTRA 02
COTA DE PATROCÍNIO 01
17H00 ÀS 17H50 PALESTRA 03
COTA DE PATROCÍNIO 02
18H00 ÀS 18H50 PALESTRA 04
COTA DE PATROCÍNIO 03
19H00
ENCERRAMENTO
14H00
14H50 ÀS 15H50
16H00 ÀS 16H50
17H00 ÀS 17H50
18H00 ÀS 18H50
19H00

ISA CURITIBA
PALESTRA ISA
PALESTRA 06
PALESTRA 07
PALESTRA 08

19 de setembro de 2019
Credenciamento/Recepção
PALESTRANTE CONVIDADO
COTA DE PATROCÍNIO 04
COTA DE PATROCÍNIO 05
COTA DE PATROCÍNIO 06
ENCERRAMENTO

A Intermach é uma feira multisetorial da indústria metalmecânica, com o principal objetivo de difundir
novas tecnologias, gerando negócios. Diversos setores se fazem presentes no evento, como o de
ferramentaria, plásticos, automação industrial, logística, ensaios, caldeiraria e tratamentos, entre outros.
Esta interação entre os setores, atrai um público diversificado de empresas que atuam em áreas bem
distintas, o que torna a participação dos expositores da Intermach tão rica para a geração de negócios. Um
público que inclui profissionais de empresas que até então eram desconhecidas da sua organização e que
irão até você para conhecer suas soluções e fechar contrato.
A qualidade e variedade dos expositores, num universo maior que 1.000 produtos e vários lançamentos,
atrai para a feira todo o empresariado técnico da região, além de muitos vindos de outros estados e países.
Tudo concentrado na mesma região que é uma das mais industrializadas do Brasil e continua crescendo,
como pode ser constatado pelos constantes investimentos de multinacionais a exemplo da BMW, GM,
Whirlpool e WEG. Com mais de 20 anos de realizações, a Intermach já se consolidou como feira obrigatória
na agenda dos profissionais de grandes, médias e pequenas empresas, sendo hoje o evento mais forte do
Sul do Brasil.
Saiba mais sobre a Intermach
http://www.intermach.com.br/
https://drive.google.com/file/d/0B4U5XtSYMZUURDFWM2x4M1MtM3FJZTR2dEJvLXRhb0MyRXd
N/view
Veja como foi a 18° edição do Seminário Técnico de Automação Industrial!
http://www.isacuritiba.org.br/portal/download/34.pdf
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CONDIÇÕES GERAIS PARA PATROCÍNIO DO SEMINÁRIO TÉCNICO ISA CURTIBA
DATAS: 18 e 19 de setembro de 2019.
HORÁRIO DO SEMINÁRIO: das 14h50 às 19h00.
LOCAL: EXPOVILLE – JOINVILLE / SC. Rua XV de Novembro, 4315 - Glória, Joinville - SC, 89216-201.
PATROCÍNIO:
Como vantagem adquirida para as empresas patrocinadoras do Seminário Técnico ISA, será disponibilizado
espaço para realização de uma palestra, em auditório anexo à feira, destinado à apresentação técnica de um
equipamento, serviço ou caso de sucesso.
Benefícios e vantagens do patrocinador:
 Apresentação de uma Palestra Técnica com duração de 50 minutos;
 Auditório e recursos audiovisuais necessários para a realização da palestra;
 Inserção da Palestra Técnica na programação do “19° Seminário Técnico-ISA Curitiba Section”, que
será divulgada no site da feira Intermach.
 Divulgação do “19° Seminário Técnico-ISA Curitiba Section” para mailing ISA.
Responsabilidade do Patrocinador





Transporte e acomodação do palestrante e de sua equipe.
Transporte dos equipamentos utilizados durante a palestra.
Notebook ou pen drive com a apresentação.
Eventuais custos extras não previstos anteriormente.

O “19° Seminário Técnico-ISA Curitiba Section” será aberto ao público, evento com entrada gratuita, porém
controlada.
A ISA Curitiba tem o direito de cancelar o Seminário Técnico, caso o mesmo não tenha número de adesões
suficientes para sua ampla realização. Neste caso, os valores pagos como adiantamento serão devolvidos em
até 30 dias do aviso de cancelamento.
INVESTIMENTO POR PATROCINADOR
•

R$ 4.350,00 (Quatro mil e trezentos e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO
• 100% até 10 dias da confirmação do patrocínio por escrito.
O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário em favor da ISA Distrito 4 - Seção Curitiba
(CNPJ 01.099.065/0001-07. Banco BRADESCO: 237 / Agência Nº: 5750 / Conta Corrente 0040404-7), contra
apresentação de Nota Fiscal.
O patrocínio do Seminário Técnico ISA não dá direito à área de exposição na feira Intermach. Caso o patrocinador tenha
interesse em participar da feira como expositor, terá um desconto de 20% no valor de R$ 6.800,00 (Estande padrão de
9m², incluindo área e montagem básica), por ser palestrante no seminário. Caso o patrocinador já seja um expositor
Intermach, terá direito a 10% desconto na taxa de patrocínio do seminário (válido para uma palestra).

Interesse em participar do Seminário Técnico ISA, ligue: 41 3015 2271 (Carolina, carolina@isacuritiba.org.br)
Interesse em expor na feira Intermach, ligue: 47 3451-3000 (João Luiz, jlm@messebrasil.com.br).
Entre em contato conosco e participe desse evento!
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