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Apresentação 

O 50º Congresso Brasileiro de Geologia (50° CBG) será realizado de 11 a 

15 de outubro de 2020, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, 

com o tema “Geologia e Sociedade: Construindo pontes para um 

planeta sustentável”.  A 50ª edição do congresso se dará 50 anos depois 

do primeiro realizado na Capital Federal, em 1970. Engajado em uma 

estrutura de programação técnico-científica moderna e seletiva, o 

50CBG será, em 2020, o palco dos avanços do conhecimento geológico 

nacional nas esferas técnico-científica, coorporativa e sócio-política. O 

espírito inovador dessa edição traz uma atenção especial também para 

o setor empresarial e de geocomunicação, fomentando discussões que 

integram a exploração e o uso dos recursos naturais no desenvolvimento 

sustentável do País.

Brasília foi escolhida cidade-sede do 50º Congresso Brasileiro de Geologia 

por diversas razões. Capital do país, localizada no centro do território 

brasileiro, abriga 151 representações estrangeiras, entre embaixadas e 

organismos internacionais, e é o centro político da nação. A concepção 

arrojada da cidade apresentada por Lucio Costa e os palácios e 

monumentos criados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, fizeram de Brasília 

uma metrópole única e moderna, reconhecida pela UNESCO, em 

1987, como “Patrimônio Cultural da Humanidade”. Situada no Planalto 

Central, no bioma Cerrado, Brasília está no “Berço das Águas”. Com essas 

características naturais, as condições logísticas favoráveis para receber 

milhares de pessoas e com a experiência de cidade sede na organização 

de grandes eventos, Brasília representa uma localidade única para a 

realização de um Congresso Brasileiro de Geologia.

O Brasil possui uma imensa riqueza geológica e potencial para realizar 

novas descobertas a partir de técnicas de pesquisa inovadoras. Existem 

demandas para melhor conhecer, divulgar e debater a Geologia no país, 

papel importante que o 50° Congresso Brasileiro de Geologia pretende 

preencher ao integrar academia, empresas e profissionais de diversas 

áreas das geociências no debate a respeito de temas relevantes para 

a sociedade. Interessados e especialistas de todo o país estarão em 

Brasília e deixarão contribuições técnicas e compromissos políticos, 

compartilhando soluções sustentáveis para o planeta.
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Missão 

O congresso de 2020 será organizado 

com vistas a avaliar e divulgar novas 

descobertas e avanços recentes no 

conhecimento científico e tecnológico 

nas diversas áreas das Geociências. 

A programação técnico-científica 

será dedicada ao debate de temas de 

relevância internacional e divulgação 

do trabalho de profissionais, empresas 

públicas e privadas, instituições de 

pesquisa e indústria atuantes nos 

diversos segmentos da área. Pretende-

se também promover a discussão de 

temas políticos e gerar oportunidades 

de negócios envolvendo o setor mineral, 

petrolífero, engenharia, meio ambiente, 

gestão territorial e os recursos hídricos, 

incluindo a discussão do papel do 

Geólogo na Sociedade.

Público alvo
O 50° CBG tem como público alvo profissionais (da 

indústria, comércio e serviços), pesquisadores, professores, 

estudantes (graduação e pós-graduação) de diversas 

áreas de conhecimento e da comunidade em geral, 

interessados nos temas que envolvam as Geociências, 

seja na área aplicada ou teórica/acadêmica. Do mesmo 

modo, participam do evento funcionários de empresas 

e órgãos públicos e privados, além de organizações não 

governamentais vinculadas às Geociências. Conforme a 

tendência de crescimento das edições anteriores, nossa 

expectativa é superar os 4000 participantes.

Em função do caráter multidisciplinar das Geociências 

e da temática do evento, incentivamos a participação 

de outros profissionais das Ciências Exatas e da Terra, 

como Geofísicos, Geógrafos, Cartógrafos, Oceanógrafos, 

Meteorologistas, Químicos, Físicos e outros profissionais de 

áreas afins como Arqueólogos, Agrônomos e Biólogos.

Além das sessões técnicas especializadas e da EXPOGEO 

2020, será oferecida uma série de atividades de cunho 

geológico para o público em geral e para as comunidades 

locais que destaquem o papel do Geólogo e do 

Geocientista na Sociedade, em vários espaços públicos 

como Museu de Geociências da Universidade de Brasília, 

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, 

Planetário e outros.
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O 50º CBG será realizado no Ulysses Centro de 

Convenções, que é um dos maiores centros 

de convenções da América do Sul. Possui área 

adequada para exposição, com todos ambientes 

internos climatizados, e uma estrutura completa 

para comportar um evento deste porte, além de 

localização privilegiada próxima à rede hoteleira.

O programa do 50º CBG foi idealizado para 

debater temas geológicos relevantes na forma de 

Conferências, Sessões Temáticas, Sessões Painéis, 

Plenárias, Minicursos, Excursões Científicas e 

Exposições. Será realizada, de forma simultânea ao 

evento, a EXPOGEO 2020, onde empresas públicas 

e privadas, instituições de pesquisas e organizações 

não governamentais realizam tradicionalmente 

exposições técnicas de serviços e produtos, com 

estandes e espaços para apresentações técnicas, 

reuniões e convivência.

O 50° CBG oferecerá uma programação técnico-

científica diferenciada das edições anteriores e 

contará diariamente com as seguintes atividades: 

 ■ Uma palestra magna com pesquisadores que 

trabalham na fronteira do conhecimento;

 ■ Uma palestra temática em cada sessão, com 

palestrantes convidados;

 ■ Cinco apresentações orais de trabalhos 

consistentes em cada sessão temática, 

selecionados dentre os trabalhos submetidos;

 ■ Sessão pôster mais valorizada, tanto na 

estrutura física quanto no tempo destinado a 

apresentações;

 ■ Plenárias com debate de temas atuais relevantes 

para as geociências;

 ■ Palestras técnicas em salas destinadas 

exclusivamente às empresas e patrocinadores.

 

Estrutura do
evento
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 ■ TEMA 1: Geociências para a Sociedade

 ■ TEMA 2: História e Difusão das Geociências

 ■ TEMA 3: Risco Geológico, Geologia de Engenharia e Geotecnia

 ■ TEMA 4:  Recursos Hídricos e Geociências Ambientais

 ■ TEMA 5: Paleoambiente e Mudanças Climáticas

 ■ TEMA 6: Ciências Planetárias

 ■ TEMA7: Geodinâmica e anatomia dos sistemas tectônicos

 ■ TEMA 8: A Terra Primitiva:  do Hadeano ao Neoarqueano

 ■ TEMA 9: Evolução e Dinâmica do Paleo/Mesoproterozoico

 ■ TEMA 10: Rodínia ao Gondwana

 ■ TEMA 11: Bacias da Margem Continental Brasileira e as Contemporâneas no Continente

 ■ TEMA 12:  O Paleozoico na América do Sul

 ■ TEMA 13:  Evolução Geológica durante o Cenozoico - Conceitos e Aplicações

 ■ TEMA 14: Geociências Marinha e Oceanografia

 ■ TEMA 15: Sistemas Minerais e Exploração Mineral

 ■ TEMA 16: Sistemas Petrolíferos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos

 ■ TEMA 17:  Magmatismo e processos petrogenéticos

 ■ TEMA 18: Sensoriamento Remoto, Goestatística e Modelagem Espacial

 ■ TEMA 19:  Geofísica

Sessões
temáticas
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Traga sua  
empresa para o 

principal evento 
de Geociências 

no Brasil
Conheça as oportunidades nas 

próximas páginas.
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Mantendo a tradição dos últimos eventos promovidos pela SBG e de forma paralela ao congresso, será 

realizada a feira EXPOGEO 2020. A feira tem o objetivo de expor o que há de mais moderno quanto a 

produtos e serviços voltados ao segmento de geologia e do conhecimento geológico e áreas correlacionadas.

É a oportunidade para que expositores nacionais e internacionais de alto nível possam apresentar seus 

produtos aos mais de 4.000 participantes esperados para o 50o CBG, além da possibilidade de interagir  

com um expressivo público formado por profissionais, pesquisadores e estudantes.

EXPOGEO
(Valor do m2)

Estandes 
de 9m2

Estandes 
de 12m2

Estandes 
de 18m2

Estandes maiores 
que 18m2

Empresas Associadas /
Congêneres à SBG

R$ 1.000,00 R$ 900,00 R$ 800,00 A negociar

Empresas Não Associadas / 
Congêneres à SBG

R$ 1.500,00 R$ 1.350,00 R$ 1.200,00 A negociar

1) A montagem do estande é por conta do expositor

2) São inclusas 02 (duas) inscrições para o evento

3) Patrocinadores terão descontos de acordo com a categoria

Expogeo
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No local (on site)

 � Exibição de clipe institucional durante a Solenidade de Abertura do 

evento até 3 min.

 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios

 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade 

de Abertura do evento

 � Inserção exclusiva do logotipo no Meeting Point na área do 

credenciamento

 � Inserção de folheto publicitário nas pastas dos participantes (formato 

A4 - material a ser produzido pelo patrocinador)  até 8 páginas.

 � Inserção do logotipo no material de sinalização do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos 

estratégicos do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento

 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do evento 

(digital ou impresso)

 � Inserção do logotipo na pasta do evento

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial

 � Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage

 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Aplicativo (App) oficial do evento

 � Logotipo/Anúncio na tela inicial no app para smartphone e tablet

 � Logotipo no app para smartphone e tablet

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

 � 10 (dez) notificações de push up para divulgação da empresa durante 

o evento

Inscrições 

 � 60 (sessenta) inscrições isentas

 � E mais 60 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações

 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento

 � Anúncio no Programa Final do evento (digital ou impresso) em 

página dupla 

COTA
PATRONO 

R$ 400.000,00

Categorias e 
contrapartidas
para patrocinadores

1
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No local (on site)

 � Exibição de clipe institucional durante a Solenidade de Abertura do evento até 2 min.

 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios

 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do evento

 � Inserção de folheto publicitário nas pastas dos participantes (formato A4 - material a ser 

produzido pelo patrocinador) até 4 páginas.

 � Inserção do logotipo no material de sinalização do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento

 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do evento (digital ou impresso)

 � Inserção do logotipo na pasta do evento

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial

 � Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage

 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

 � Aplicativo (App) oficial do evento

 � Logotipo/Anúncio na tela inicial no app para smartphone e tablet

 � Logotipo no app para smartphone e tablet

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

 � 08 (oito) notificações de push up para divulgação da empresa durante o evento

Inscrições 

 � 30 (trinta) inscrições isentas

 � E mais 30 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações

 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento

 � Anúncio no Programa Final do evento (digital ou impresso) em página inteira 

COTA
PLATINA 

R$ 200.000,00
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No local (on site)

 � Exibição de clipe institucional durante a Solenidade de Abertura 

do evento até 1 min.

 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios

 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na 

Solenidade de Abertura do evento

 � Inserção de folheto publicitário nas pastas dos participantes 

(formato A4  - material a ser produzido pelo patrocinador)  até 2 

páginas.

 � Inserção do logotipo no material de sinalização do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos 

estratégicos do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento

 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do 

evento (digital ou impresso)

 � Inserção do logotipo na pasta do evento

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial

 � Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage

 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Aplicativo (App) oficial do evento

 � Logotipo no app para smartphone e tablet

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

 � Até 06 (seis) notificação de push up para divulgação da empresa 

durante o evento

Inscrições 

 � 15 (quinze) inscrições isentas

 � E mais 15 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações

 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento

 � Anúncio no Programa Final do evento (digital ou impresso) em 

meia página

COTA
DIAMANTE 

R$ 100.000,00
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No local (on site)

 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios

 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de 

Abertura do evento

 � Inserção do logotipo no material de sinalização do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 

do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento

 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do evento (digital ou 

impresso)

 � Inserção do logotipo na pasta do evento

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial

 � Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage

 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Aplicativo (App) oficial do evento

 � Logotipo no app para smartphone e tablet

 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

 � 04 (quatro) notificações de push up para divulgação da empresa durante o 

evento

Inscrições 

 � 08 (oito) inscrições isentas

 � E mais 08 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações

 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento

COTA
OURO

R$ 50.000,00

13 11 a 15 de outubro de 2020 - Brasília - DF50º Congresso Brasileiro de Geologia



No local (on site)
 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios
 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de 
Abertura do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento
 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do evento (digital ou 
impresso)

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial
 � Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage
 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa
 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Aplicativo (App) oficial do evento
 � Logotipo no app para smartphone e tablet
 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa
 � 02 (duas) notificações de push up para divulgação da empresa durante o evento

Inscrições 
 � 04 (quatro) inscrições isentas
 � E mais 04 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações
 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento

COTA
PRATA 

R$ 25.000,00

COTA
COBRE 

R$ 12.500,00

No local (on site)
 � Projeção do logotipo no telão dos auditórios
 � Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de 
Abertura do evento

 � Inserção do logotipo em TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
do evento

 � Inserção do logotipo no pórtico de entrada do evento
 � Inserção do logotipo nos Anais (digital) e Programa Final do evento (digital ou 
impresso)

 � Inserção do logotipo no bloco de rascunho do evento

Website oficial
 � Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage
 � Inserção do logotipo com link para o site da empresa
 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Aplicativo (App) oficial do evento
 � Logotipo no app para smartphone e tablet
 � Perfil dedicado com informações básicas da empresa

Inscrições 
 � 02 (duas) inscrições isentas
 � E mais 02 inscrições com 50% de desconto

Outras divulgações
 � Inserção do logotipo no material de divulgação do evento
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PUBLICIDADE (Exclusivo para expositores com estandes a partir de 18m²):

 � Anúncio de página simples no Programa Final do evento (impresso ou digital): R$ 15.000,00 

 � Anúncio em banner randômico no app do evento: R$ 10.000,00 

 � Inserção de folheto publicitário nas pastas dos participantes (formato A4) - material a ser produzido 

pelo patrocinador: R$ 15.000,00 

 � Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage do evento (exposição até o final do 

evento): R$ 10.000,00

Expositores2

 � Estação de hidratação aos participantes do evento (abastecimento por conta do patrocinador/

expositor). Valor por estação personalizada: R$ 10.000,00 

 � Entrega de brinde aos palestrantes do evento (item produzido pelo patrocinador | brinde a ser 

validado pelo organizador) * COTA ÚNICA: R$ 5.000,00

 � Entrega de brinde aos participantes do evento (item produzido pelo patrocinador | brinde a ser 

validado pelo organizador): R$ 10.000,00 

 � Utilização de sala equipada para reunião / atividades do patrocinador ao término das atividades do 

evento, durante 1 hora: R$ 5.000,00

 � Caneta entregue ao participante personalizada com o logo do patrocinador (item produzido pelo 

patrocinador/expositor). * COTA ÚNICA: R$ 15.000,00 

 � Charge station para celular. Valor por totem personalizado: R$ 15.000,00

 � Estação de fotos (valor por dia): R$ 12.500,00

 � Cordão para credencial dos participantes personalizado com o logo do patrocinador. * COTA ÚNICA: 

R$ 20.000,00

 � Lounges de descanso e convívio (valor por lounge): R$ 30.000,00 

 � Internet wi-fi para os participantes do evento. * COTA ÚNICA: Valor sob consulta 

Ativação de marca
(exclusiva para patrocinadores e expositores)

3

 � Ação promocional na palestra (ação promocional a ser validada pelo organizador) 

 � Distribuição de 01 brinde ou folder aos participantes do evento na palestra patrocinada (item 

produzido pelo patrocinador | brinde a ser validado pelo organizador) 

 � Veiculação de filme institucional de até 1 min na abertura da palestra patrocinada

R$ 25.000,00

Palestra patrocinada 
(exclusiva para patrocinadores e expositores)

4
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