I RODADA BRASIL-ISRAEL DE NEGÓCIOS EM BIOTECNOLOGIA

28 de setembro a 02 de outubro de 2015
Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel - Foz do Iguaçu, PR

Realização:
Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal - SBFV
Israeli Society of Plant Sciences - ISPS

Apoio:
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS
Apoio Operacional:
Equalizee Eventos
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ExpoSBFV 2015

A ExpoSBFV 2015 é uma oportunidade que a Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal (SBFV)
oferece para as empresas fornecedoras e distribuidoras de equipamentos, materiais científicos e livros,
apresentarem seus produtos, revisarem conceitos, conhecerem novas tendências de mercado, lançarem
novos produtos e realizarem bons negócios.
A ExpoSBFV 2015 faz parte do XV Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal (CBFV) que se
realizará no Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, de 28 de setembro a 02 de
outubro de 2015 e, será um evento de extrema importância aos participantes no que diz respeito ao
compartilhamento de informações e saberes, estabelecimento de parcerias e atualização das respectivas
áreas e subáreas de atuação.
A Diretoria da SBFV espera receber a participação de cerca de 1500 congressistas, entre eles
pesquisadores da comunidade científica nacional e internacional e estudantes de pós-graduação e
iniciação científica nas áreas de Fisiologia Vegetal, Bioquímica Vegetal, Biologia Molecular de Plantas,
Botânica, Ecologia, Nutrição de Plantas, Irrigação, Pós-colheita, Produção Vegetal, entre outras.
Em conjunto com o XV CBFV, acontecerá a I Conferência Brasil-Israel de Ciência de Plantas (I
CBICP), evento binacional realizado em parceria com a Israeli Society of Plant Sciences (ISPS), que tem por
finalidade criar e compartilhar informações e promover estudos colaborativos entre pesquisadores,
estudantes e profissionais brasileiros e israelenses. Outras sociedades ao redor do mundo têm realizado
reuniões binacionais muito bem sucedidas. É grande nossa satisfação pela ISPS ter aceitado o convite para
co-sediar esta reunião científica e acreditamos que este será um encontro auspicioso.
A grade de palestras do XV CBFV e I CBICP será comum a ambos os eventos, os quais terão como
tema central de discussão a “Inovação em Fisiologia Vegetal e seu impacto social”. Muito se espera da
ciência na resolução de problemas iminentes e há a necessidade de discutirmos qual é o papel da
Fisiologia Vegetal na solução de demandas efetivas da sociedade, como, por exemplo, alimentar e nutrir 10
bilhões de pessoas em 2050. Nos mesmos moldes, a American Society of Plant Biologists (ASPB), no Plant
Biology 2014, tratou do tema “Segurança alimentar como o desafio do século 21”. Além disso, a
International Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS) estará abordando o mesmo tema em
2015, no 18th International Plant Protection Congress.
Igualmente, The Global Plant Council, associação a qual a SBFV é vinculada conjuntamente com
mais de 25 outras sociedades científicas em ciências de plantas, tem como foco, discutir e propor soluções
para questões globais críticas, como segurança alimentar, disponibilidade de energia, alterações
climáticas, saúde e bem-estar, sustentabilidade e proteção ambiental. Nesse sentido, a palestra de
abertura de nosso evento será proferida pelo renomado fisiologista de plantas Israelense, Professor
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Jonathan Gressel, e terá como título provisório: "Getting plant physiology out of the lab to put nails in
Malthus's coffin".
Nessa mesma direção, com o objetivo de aproximar o setor industrial da pesquisa científica do
Brasil e Israel, será realizada durante o XV CBFV e I BIPSC, a I Rodada Brasil-Israel de Negócios em
Biotecnologia (I RBINB). Esta iniciará com uma palestra de abertura sobre o sucesso do modelo de
inovação Israelense, seguida de uma mesa de debates (talk show) com a finalidade de oferecer aos
participantes a possibilidade de discutir com os especialistas convidados, temas relacionados à pesquisa,
desenvolvimento, tecnologia e inovação (P&D&T&I). Em seguida, está previsto um “brunch”, momento
para propiciar maior interação entre os participantes e a troca de contatos. No mesmo dia, no período da
tarde, ocorrerão as rodadas de interação academia-empresa/investidor. O evento objetiva trazer vários
benefícios aos participantes, como a transferência de tecnologia, o desenvolvimento dos negócios das
empresas, a viabilização de parcerias em projetos de inovação tecnológica e o conhecimento das
demandas e ofertas de ativos de pesquisa científica e tecnológica.
Pretende-se adotar o modelo que o Observatório Sesi/Senai/IEL vem seguindo para execução da
Rodada

Biotecnológica

Agroindustrial

http://www.fiepr.org.br/observatorios/biotec-agricola-

florestal/rodada-biotecnologica-agroindustrial-abordou-temas-como-inovacao-na-industria-e-cgen-121849-250473.shtml no Paraná. O público alvo é o congressista do XV CBFV e I BIPSC, inscrito para a
rodada, além de empresários, profissionais, especialistas e pesquisadores que atuam na área de
Biotecnologia e Fisiologia Vegetal.
Tendo como ponto de partida o XIV CBFV (Poços de Caldas, MG, 2013), a Comissão
Organizadora do XV CBFV, I BIPSC e I RBINB espera realizar um evento à altura não só do último, mas de
outros promovidos pela SBFV. A programação científica é abrangente, e conta com a participação de
palestrantes renomados do Brasil, Israel e de outros países, apresentação de trabalhos e divulgação de
avanços na pesquisa, difusão de novas tecnologias e equipamentos e inovação, contribuindo assim para o
desenvolvimento da Fisiologia Vegetal e demais áreas correlatas.
Finalmente, certos de que o XV CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, I
CONFERÊNCIA BRASIL-ISRAEL DE CIÊNCIAS DE PLANTAS e I RODADA BRASIL-ISRAEL DE NEGÓCIOS EM
BIOTECNOLOGIA serão excelentes vitrines para vossa empresa, contamos com a vossa parceria e
patrocínio na promoção destes eventos.

Atenciosamente,

Gustavo Habermann

José Abramo Marchese

Presidente da SBFV

Presidente do XV CBFV
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Comissão Organizadora
PRESIDÊNCIA:
José Abramo Marchese - Presidente do XV CBFV e I RBINB (UTFPR, Brazil)
Efraim Lewinsohn - Presidente do I CBICP (ARO, Israel)
VICE-PRESIDÊNCIA:
Vandeir Francisco Guimarães (UNIOESTE, Brazil)
SECRETARIA GERAL:
Taciane Finatto (UTFPR, Brazil)
TESOURARIA:
Marisa de Cácia Oliveira (UTFPR, Brazil)
SECRETARIA EXECUTIVA:
Andrea Maria Teixeira Fortes (UNIOESTE, Brazil)
Anelise Tessari Perboni (UTFPR, Brazil)
Caroline Heinig Voltolini (UFFS, Brazil)
Lisandro Thomas da Silva Bonome (UFFS, Brazil)
Livia Scheunemann (JIC - International Strategy, England)
Michelle Fernanda Faita Rodrigues (UTFPR, Brazil)
Suzana Stefanello (UFPR, Brazil)
Comissão Científica
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO CIENTÍFICA:
Vandeir Francisco Guimarães (UNIOESTE, Brazil)
José Abramo Marchese (UTFPR, Brazil)
Efraim Lewinsohn (ARO, Israel)
Programa Científico
Áreas:
 Plant Biochemistry and Metabolism
 Plant Growth and Development
 Teaching in Plant Physiology
 Plant Environment Stress & Crop Physiology
 Biotechnological Processes
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Time
08:00 - 20:00
14:00 - 18:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:30
22:00 - 24:00
08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
12:15 - 14:00
14:00 - 14:45
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 18:15
18:20 - 19:20
08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
12:15 - 14:00
14:00 - 14:45
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 18:15
18:30 - 20:00

08:40 - 09:00
09:00 - 09:45
10:00 - 10:15
10:15 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 18:30
08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
12:15 - 14:00
14:00 - 14:45
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 18:15
18:15 - 19:00

Program
Monday - September 28th
Registrations
Mini-courses
Plant Physiology Graduate Programs Meeting
Opening remarks: BSPP Awards
Main plenary lecture
Welcome Cocktail
Tuesday - September 29th
Affixing of Posters – Section I: i) Plant Biochemistry and Metabolism
Plenary 1
Coffee break
Plenary 2
Plenary 3
Lunch Break
Plenary 4
Coffee break
Poster presentation - Section I
Round table conference I - Applied Specialized Metabolism
Mini-conferences
Wednesday - September 30th
Affixing of Posters - Section II: i) Plant Growth and Development; ii)Teaching in Plant Physiology
Plenary 5
Coffee break
Plenary 6
Plenary 7
Lunch Break
Plenary 8
Coffee break
Poster presentation - Section II
Round table conference II - Crop Physiology & Plant Stress
Ordinary General Meeting of Brazilian Society of Plant Physiology
Thursday - October 1st
I BRAZIL-ISRAEL BUSINESS ROUND IN BIOTECHNOLOGY
Opening remarks
Plenary Lecture
Coffee break
Talk Show “Innovation in Biotech”
Lunch Break
“Business Round” between companies, investors and researchers.
Concluding Remarks
Friday - October 2nd
Affixing of Posters - Section III: i) Plant environment stress & Crop Physiology; ii) Biotechnological
processes
Plenary 9
Coffee break
Plenary 10
Plenary 11
Lunch Break
Plenary 12
Coffee break
Poster presentation - Section III
Round table conference III - Applied Plant Physiology & Food Security
Closing Ceremony
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Sobre a SBFV
A Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal (SBFV) foi fundada em 1986. É uma
associação sem fins lucrativos, dedicada à divulgação, fomento, organização e discussão sobre
idéias e conhecimento científico dentro da área de fisiologia de plantas no Brasil e no exterior.
A SBFV organiza, bienalmente, o Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal (CBFV) e sua
primeira edição foi em 1987, em Londrina, Paraná. Desde então, o Congresso tem sido realizado
seguindo a estratégia de fortalecer cooperações existentes e viabilizar novas parcerias nacionais e
internacionais. Desta forma, tem escolhido diferentes estados do Brasil e já foram contemplados as
regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e, em 2015, volta para a Região Sul onde realizará
sua XV edição em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Sobre Foz do Iguaçu
A cidade de Foz do Iguaçu foi escolhida por possuir uma das melhores infraestruturas do
Brasil para receber turistas e participantes de eventos. São hotéis de diversas categorias,
restaurantes, bares, entre outros, sendo o acesso à cidade facilitado por boas rodovias e um
aeroporto internacional. Isto sem contar com os principais atrativos turísticos: as cataratas do Iguaçu,
a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o turismo fronteiriço com Argentina e Paraguai.
Foz do Iguaçu está localizada no extremo Oeste do Estado Paraná, na fronteira com o
Paraguai e Argentina. As suas fronteiras naturais com estes países são: o rio Paraná (a oeste) e o rio
Iguaçu (ao sul).
Com mais de 90 anos, Foz do Iguaçu é a quinta maior cidade do Paraná e a diversidade
étnica e cultural lhe atribui um aspecto cosmopolita rico e diversificado. Segundo dados da pesquisa
do IBGE 2010, a cidade de Foz do Iguaçu possui uma população de 256 mil habitantes, abrigando 72
das 192 nacionalidades existentes no mundo.
A cidade dispõe de aproximadamente 20 mil leitos/dia, distribuídos entre hotéis, pousadas,
hospedarias, albergues, campings e flats. Além de um amplo conjunto de atrações e uma
diversificada rede gastronômica, Foz do Iguaçu oferece componentes indispensáveis para atender as
necessidades dos visitantes.
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MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
As empresas parceiras, interessadas em participar do evento, poderão fazê-lo em uma das
seguintes modalidades:
1 - PATROCINADOR DIAMANTE:
Nesta modalidade de participação a empresa terá como contra partida:
a) Espaço diferenciado e privilegiado no local de exposição, anexo ao local do evento: estande de 18
2

m , estande básico, com 1 mesa, 2 cadeiras, nome na testeira, carpete e iluminação.
b) Espaço na programação científica do evento para realização de mini-curso;
c) Slide de Agradecimento na abertura do evento;
d) Logotipo/nome da empresa estampado:


em slide (Power point) nos auditórios do evento;



nas placas de sinalização (auditório, salões, mini-cursos, secretaria...);



em banner no Pórtico/Hall de entrada no local do evento e no hotel oficial do evento;



no site do XV CBFV



no site da SBFV em 2015



nos crachás dos congressistas;



na bolsa ou mochila oferecida aos congressistas, cerca de 1500 pastas;



no material de divulgação do evento (folders, faixas, site);



no livro de resumos “on line”;



nas cartas de boas-vindas aos palestrantes;



no Hotel oficial do evento



no Folder do Programa Científico

e) Dez (10) inscrições para convidados;
f) Inclusão de 1 folder (tamanho A4) na pasta dos congressistas.
 Valor do investimento: a partir de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS);
 Número de cotas: 01;
 Formas de pagamento: a combinar com a organização.

sbfv.org.br
End.: Av. 24A nº 1.515 - Bela Vista - Rio Claro/SP
CNPJ: 80.919.590/0001-90
SBFV é uma associação civil de direito privado, de natureza não econômica, de âmbito nacional, sem fins lucrativos.

2 - PATROCINADOR RUBI:
Nesta modalidade de participação a empresa terá como contra partida:
a) Espaço diferenciado e privilegiado no local de exposição, anexo ao local do evento: estande de 9
2

m , estande básico, com 1 mesa, 2 cadeiras, nome na testeira, carpete e iluminação.
b) Logotipo/nome da empresa estampado:


nas placas de identificação (auditório, salões, mini-cursos, secretaria...);



em banner no Pórtico/Hall de entrada no local do evento e no hotel oficial do evento;



nos crachás dos congressistas;



no material de divulgação do evento (folders, site);



nas cartas de boas-vindas aos palestrantes;



no livro de resumos “on line”;

d) Cinco (5) inscrições para convidados;
e) Inclusão de 1 folder (tamanho A4) na pasta dos congressistas.
 Valor do Investimento: a partir de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS);
 Número de cotas: 01;
 Formas de pagamento: a combinar com a organização.
3 - PATROCINADOR ESMERALDA
Nesta modalidade de participação a empresa terá como contra partida:
a) Espaço diferenciado e privilegiado no local de exposição, anexo ao local do evento: estande de 9
2

m , estande básico, com 1 mesa, 2 cadeiras, nome na testeira, carpete e iluminação.
b) Logotipo/nome da empresa estampado:


nas placas de identificação (auditório, salões, mini-cursos, secretaria...);



em banner no Pórtico/Hall de entrada no local do evento e no hotel oficial do evento;



no material de divulgação do evento (folders, site...);



nas cartas de boas-vindas aos palestrantes;

c) Três (3) inscrições para convidados;
d) Inclusão de 1 folder (tamanho A4) na pasta dos congressistas.
 Valor do Investimento: a partir de R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS);
 Número de cotas: 01;
 Formas de pagamento: a combinar com a organização.
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4 - PATROCINADOR SAFIRA
Nesta modalidade de participação a empresa terá como contra partida:
a) Espaço diferenciado e privilegiado no local de exposição, anexo ao local do evento: estande de 9
2

m , estande básico, com 1 mesa, 2 cadeiras, nome na testeira, carpete e iluminação.
b) Logotipo/nome da empresa estampado:


no material de divulgação do evento (folders, site...);



nas cartas de boas-vindas aos palestrantes;

d) Duas (2) inscrições para convidados;
d) Inclusão de 1 folder (tamanho A4) na pasta dos congressistas.
 Valor do Investimento: a partir de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS);
 Número de cotas: 01;
 Formas de pagamento: a combinar com a organização.
5 - OUTRAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
a) Estande
2

Espaço no local de exposição: estande básico de 9 m com 1 mesa, 2 cadeiras, nome na testeira,
carpete e iluminação.


Valor do investimento: a partir de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS);



Formas de pagamento: a combinar com a organização.

b) Folder na Pasta
Material de divulgação da empresa no kit do congressista e na Secretaria do Evento (1 folder A4).


Valor do investimento: a partir de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);



Formas de pagamento: a combinar com a organização;



Número de cotas: Não há.

c) Salas para mini-cursos.


Valor do investimento: a partir de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) por dia;



Formas de pagamento: a combinar com a organização.



Não estão inclusos os equipamentos de áudio e vídeo.



Número de cotas: Não há.
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d) Canetas com logomarca do evento e do expositor.


Valor do investimento: a partir de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);



Formas de Pagamento: a combinar com a organização



Número de cotas: 01.

e) Bolsa ou mochila do evento.


Valor do investimento: a partir de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS);



Formas de pagamento: a combinar com a organização;



Número de cotas: 5.

# Para outras sugestões de participação entrar em contato com a organização.
OBSERVAÇÕES:
a) A Comissão Organizadora do XV CBFV reserva o direito de não aceitar nenhuma atividade
paralela pelas empresas participantes no local do evento, durante a programação científica
ou cultural.
b) Espaço de estande: Incluso estande básico com pontos de energia, mesa e quatro cadeiras.
Caso a empresa queira estande estilizado, entrar em contato com a organização para
informações.
c) Todas as empresas participantes serão destacadas durante o evento por meio de
agradecimentos e serão homenageadas como parceiras da SBFV e como patrocinadoras do
XV CBFV na cerimônia de abertura.
Patrocinadores
Contra Partida
2

Espaço para exposição (m )
Espaço para mini-curso
Slide na Abertura do evento
Folder do programa científico
Nome e/ou logomarca da empresa
Auditórios (slide)
Crachás dos congressitas
Bolsa ou mochila
Hotel oficial do evento
Livro de resumos “on line”
Site da SBFV e XV CBFV
Pórtico de Entrada do Evento
Placas de Sinalização
Material de divulgação
Cartas aos palestrantes
Material promocional (1 folder A4)
Kit congressista
Secretaria
Hotel
Inscrições para convidados
Investimento

Diamante

Rubi

Esmeralda

Safira

18




9

9

9






























10
30 mil




5
20 mil




3
14 mil




2
7 mil
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Política de Cancelamento
A solicitação de cancelamento deve ser por escrito e enviada por correio eletrônico para a
Secretaria da SBFV.
A Comissão Organizadora deverá reter:




20% do total do pacote acordado se cancelado mais de 8 semanas antes do início do
Congresso;
50% do total do pacote acordado se cancelado entre 8 a 5 semanas antes do início do
Congresso;
100% do total do pacote acordado se cancelado com menos de 5 semanas antes do início do
Congresso.
Contato: eventos@sbfv.org.br
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