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Histórico do Evento anterior (2017) 
 

 O I Simpósio Internacional de Ortopedia Equina foi realizado pela Escola 

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Foi o primeiro 

Simpósio nacional a abordar, especificamente, o diagnóstico e tratamento das 

afecções ortopédicas que acometem os equídeos. O evento recebeu aproximadamente 

200 pessoas, entre inscritos e expositores. 

 As atividades relacionadas ao evento se iniciaram no dia 8 de Agosto de 

2017, com a realização de um Workshop sobre Otimização da Imagem 

Ultrassonográfica aplicada ao aparelho locomotor equino. Nos dias 11 e 12 de Agosto 

foi realizado o Simpósio, que contou com a participação de 9 palestrantes, entre eles, 

4 internacionais:  Dr.a Betina Silvia Morales Benarducci, do Uruguai; Dr.a Gabriela 

Chiesa Sá Cárdenas, do Brasil; Dr.a Gabriela Soares de Moura Guenka, do Brasil; Dr. 

David Parra Gaete, do Chile; Dr. Diego Daniel Quinteros, da Argentina; Dr. Jairo 

Jaramillo Cárdenas, da Colômbia; Dr. Júlio César Paganela, do Brasil; Dr. Rafael 

Resende Faleiros, do Brasil e o Eng. Eletric. MSc. Walter Gaston Brandstetter, do 

Brasil. Já no dia 13 foi realizado um Workshop de artroscopia. 

 O resumo da programação do evento realizado em 2017 está descrito a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uma pesquisa de satisfação, apresentada aos participantes, revelou que a 

qualidade do evento agradou a maioria, conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

 

 
 

 

 Diversas empresas contribuíram para a realização do Simpósio, oito 

delas presencialmente, expondo seus produtos em estandes. O sucesso do evento, já 

em sua primeira edição, evidenciou a importância das empresas parceiras, tanto 

viabilizando a realização do simpósio,  como na divulgação dos seus produtos. 

 Por fim, o simpósio teve como objetivos promover a troca de 

conhecimentos entre profissionais atuantes, professores, pesquisadores e estudantes,  

além de promover a integração entre as empresas que atuam no segmento da medicina 

equina e os profissionais da área. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perspectivas para o II Simpósio Internacional de Ortopedia equina- 

SOEqui 2019 
 

 

 A segunda edição do S.O.Equi será realizada nos dias 30 e 31 de Agosto de 

2019. A organização espera contar com um número superior a 200 inscritos e 

pretende intensificar a divulgação, que já foi iniciada em Julho de 2018. 

 Serão 10 palestrantes, entre nacionais e internacionais e 4 minicursos serão 

oferecidos, em resposta à solicitação de participantes no evento de 2017.  

 A programação do evento já foi divulgada e conta a participação de 

palestrantes renomados, a fim de promover um evento de qualidade comparada ou 

superior ao anterior. Seguem a programação de cursos e palestras: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Divulgação da Marca dos patrocinadores do II S.O.Equi 

 

ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO CATEGORIA DE PATROCÍNIO 

BRONZE PRATA OURO OURO PLUS 

Bloco de anotações  SIM SIM SIM 

Logomarca nas pastas dos participantes  SIM SIM SIM 

Banners do evento contendo logo do patrocinador SIM SIM SIM SIM 

Projeção entre palestras  SIM SIM SIM 

Divulgação nas redes sociais SIM SIM SIM SIM 

Folders nas pastas   SIM SIM 

Material promocional/brindes nas pastas   SIM SIM 

Espaço para banner do patrocinador dentro do auditório   SIM SIM 

Espaço para banner do patrocinador fora do auditório SIM SIM SIM SIM 

Apresentação técnica    SIM 

Logomarca nos Anais SIM SIM SIM SIM 

Espaço para estande (4 x 3 m) *   SIM  

Espaço para estande (3 x 2 m) *  SIM   

Espaço para estande ( 4 x 3 m ou maior) **    SIM 

Link no site do evento SIM SIM SIM SIM 

Inscrições  5 10 10 

 

* O Valor dos patrocínios não inclui a montagem e aluguel dos estandes, apenas prevê o espaço.  

** Para a categoria Ouro Plus, o estande poderá atingir tamanho superior a 4 x 3 m, de acordo com a 

disponibilidade de espaço no local do evento.



 

 

Descrição das modalidades de divulgação dos patrocinadores 
 

 ATENÇÃO: A DESCRIÇÃO A SEGUIR SE REFERE A TODAS AS 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO E A DISPONIBILIDADE DE CADA UMA 

SERÁ DE ACORDO COM A CATEGORIA E DEVERÁ SER CONFERIDA 

NOS ITENS DA TABELA DA PÁGINA ANTERIOR. 

 

Divulgação da Marca por responsabilidade do S.O.Equi 
 

 Nessa categoria são incluídos os materiais a serem confeccionados e a 

divulgação a ser realizada pela equipe e espaço do simpósio.  

 Nos blocos de anotação, a divulgação das logomarcas será feita em marca 

d’água, em todas as páginas do bloco. No material a ser confeccionado aos 

participantes (exemplo pasta) as logomarcas estarão localizadas externamente, de 

forma visível. As logomarcas das empresas estarão presentes nos banners do S.O.Equi 

distribuídos no local do evento e também serão exibidas em projeção nos intervalos 

das palestras (exceto categoria Bronze). Todos os patrocinadores serão exibidos nos 

anais do simpósio, edital de submissão de trabalhos científicos, lista de trabalhos 

aprovados e outros materiais de consulta produzidos pelo simpósio. 

 No site do evento serão colocados links diretos para os websites das empresas 

parceiras. Todas as empresas parceiras serão divulgadas nas mídias sociais do evento 

e terão um número determinado de inscrições, do tipo cortesia, de acordo com a 

categoria do patrocínio, para oferecerem aos participantes à sua escolha.  

 

Divulgação da Marca por responsabilidade dos Patrocinadores 

(conforme categoria listada na tabela anterior) 

 

 As empresas poderão enviar folders para serem adicionados ao material dos 

participantes do Simpósio e do Workshop Pré-Simpósio. Caso tenham interesse, o 

material promocional das empresas (brindes, canetas, blocos de papel) também 

poderá ser incluído nas pastas dos participantes. 

 Banners das empresas parceiras poderão ser colocados na área externa do  

auditório e área de coffee-break. Apenas um banner de cada empresa poderá ser 

exibido nessas áreas.  

 Será concedido aos patrocinadores Ouro Plus o espaço de 5 minutos, no 

intervalo das palestras para realizar a divulgação da empresa e de suas atividades.  

 O espaço pré-determinado para a montagem dos estandes será oferecido às 

empresas. A escolha do local de montagem dos estandes será feita conforme a 

categoria e ordem de parcerias firmadas entre companhias e o S.O.Equi. A 

contratação e montagem dos estandes será de inteira responsabilidade dos 



 

 

patrocinadores. As informações acerca da empresa responsável pelos estandes serão 

fornecidas aos patrocinadores, para que os serviços sejam contratados. 

 

 

Cotas dos Patrocinadores 
 

Categorias Investimento 

Ouro Plus R$ 12.000,00 

Ouro R$10.000,00 

Prata R$ 6.500,00 

Bronze R$ 2.000,00 

Cristal* A Combinar  

 

* Para a categoria Cristal, os patrocinadores poderão fornecer suporte para o evento, 

auxiliando com os custos do coquetel/cerimônia de abertura, coffee-breaks, entre 

outros. Além disso, apoio com o fornecimento de equipamentos, materiais utilizados 

nos minicursos ou divulgação na área de realização dos minicursos. 

 

 

Formas de Pagamento 
 

O pagamento referente às cotas de patrocínio poderá ser efetuado em até três (3) 

parcelas: a primeira no ato do contrato, via depósito bancário e as demais distribuídas, 

de modo que a última não ultrapasse o dia 10/08/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL DISPONÍVEL PARA MONTAGEM DOS ESTANDES 

 

  



 

 

CONTATOS 

 

 

S.O.Equi 

E-mail: soequi.ufg@gmail.com 

 

 

Prof.ª Dr.ª Luciana Ramos Gaston Brandstetter 

Telefone Escritório: (62) 3521-1662 

WhatsApp: (62) 99978-2656 

E-mail: lubrands@yahoo.com.br 

 

Prof. Dr. Antônio Dionísio Feitosa Noronha Filho 

Telefone Escritório: (62) 3521-1661 

WhatsApp: (62) 98158-9956 

E-mail: dionisiofnf@hotmail.com 

 

Med Vet. Esp. Helena Tavares Dutra 

Telefone/ WhatsApp: (64) 99644-4054 

E-mail: helenatavares21@hotmail.com 

 

Med. Vet. Artur Antero 

Telefone/ WhatsApp: (62) 99999-4582 

E-mail:  artur.amorim@hotmail.com 

 

Álvaro José de Oliveira Neto 

Telefone/ WhatsApp: (62) 98332-0768 

E-mail:  alvaronetoo@gmail.com 
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