Apresentação

do evento
A Reunião Nordestina de Ciência do Solo - RNCS é um evento técnico
científico e de inovação, promovido pelo Núcleo Regional Nordeste da
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Em 2017, a IV RNCS será
organizada pela Embrapa Meio-Norte juntamente com UFPI, UESPI, IFPI
e em parceria com setor privado. Este evento terá como tema "Uso
sustentável de solo e segurança alimentar no nordeste brasileiro”, cuja
programação combina a apresentação de novos conhecimentos técnicocientíficos, práticas, processos, e transferência de tecnologia com temas
ligados à segurança alimentar e ambiental.
Este evento irá reunir atores de diferentes setores da cadeia do
agronegócio, sendo este, uma ótima oportunidade para ampliar a rede
de contatos profissionais para fins acadêmicos e empresariais. Portanto,
convidamos produtores, consultores, pesquisadores, empresas e
representantes da administração pública que apresentam interface com
o tema a participarem da IV RNCS.

Comissão
Comissão Organizadora
• Presidente: Henrique Antunes de Souza
(Embrapa Meio-Norte)
• Vice-Presidente: João Carlos Medeiros
(Universidade Federal do Piauí)

Comitê Executivo
• Francineuma Ponciano de Arruda
(Universidade Estadual do Piauí)
• Rafael Felippe Ratke
(Universidade Federal do Piauí)
• Ronny Sobreira Barbosa
(Universidade Federal do Piauí)
• Rosa Maria Cardoso Mota de Alcantara
(Embrapa Meio-Norte)

Comitê de Divulgação
Embrapa Meio-Norte:
• Juliana Priscila Sussai
• Luciana P. Santos Fernandes
• Magda Cruciol

Comitê Técnico-Científico
• Ademir Sérgio Ferreira de Araújo
(Universidade Federal do Piauí)
• Adriana Miranda de Santana Arauco
(Universidade Federal do Piauí)
• Bruna Iwata (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí)
• Cácio Luiz Boechat (Universidade Federal
do Piauí)
• Fernando da Silva Araújo (Universidade
Estadual do Piauí)
• Francisco de Brito Melo (Embrapa MeioNorte)
• Gustavo Sousa Valladares (Universidade
Federal do Piauí)
• Laerte Bezerra de Amorim (Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí)
• Luis Alfredo Pinheiro Leal
Nunes (Universidade Federal do Piauí)
• Julian Junio de Jesus Lacerda (Universidade
Federal do Piauí)
• Renê Pedro de Aquino (Universidade
Estadual do Piauí)
• Rita de Cássia Alves de Freitas (Embrapa
Meio-Norte)
• Yuri Jacques Agra Bezerra da Silva
(Universidade Federal do Piauí)

Principais temas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuição da ciência do solo para segurança alimentar
Políticas públicas para conservação do solo e da água
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
Gases de Efeito Estufa (GEE)
Controle de qualidade da análise de solo
Produção de grãos e fibras
Manejo do solo
Manejo de espécies para produção de palhada
Manejo de solos leves
Salinidade
Reuso da água
Recuperação de áreas degradadas
Educação em ciência do solo

Oportunidades

de patrocínio
O evento oferece quatro categorias de patrocínio, além de diversos
itens de patrocínio:
CATEGORIAS
Diamante
Valor do patrocínio: R$

20.000,00

Contrapartidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site do evento: inserção da logomarca do patrocinador no site do evento, com link para
o site da empresa
Plenária: reconhecimento como patrocinador na solenidade de abertura
Inserção da marca em todo material promocional
Inclusão de material promocional nos kits
Marca da empresa no crachá
Sorteio de uma publicação ou produto da empresa no evento
Menção de mensagem promocional da empresa nos intervalos do evento
Minicurso (duração de 4-8h em sala e local a ser estipulado pela comissão do evento)
Inscrições gratuitas: 18

Oportunidades

de patrocínio
CATEGORIA
Ouro
Valor do patrocínio: R$

7.000,00

Contrapartidas
•
•
•
•
•
•
•

Site do evento: inserção da logomarca do patrocinador no site do evento, com link para
o site da empresa
Plenária: reconhecimento como patrocinador na solenidade de abertura
Inserção da marca em todo material promocional
Inclusão de material promocional nos kits
Marca da empresa no crachá
Sorteio de uma publicação ou produto da empresa no evento
Inscrições gratuitas: 8

Oportunidades

de patrocínio
CATEGORIA
Prata
Valor do patrocínio: R$

4.500,00

Contrapartidas
•
•
•
•

Site do evento: inserção da logomarca do patrocinador no site do evento, com link para
o site da empresa
Inserção da marca em todo material promocional
Inclusão de material promocional nos kits
Inscrições gratuitas: 6

Oportunidades

de patrocínio
CATEGORIA
Bronze
Valor do patrocínio: R$

3.000,00

Contrapartidas
•
•
•

Site do evento: inserção da logomarca do patrocinador no site do evento,
com link para o site da empresa
Inserção da marca em todo material promocional
Inscrições gratuitas: 4

Oportunidades

de patrocínio

OUTRAS OPORTUNIDADES
Sessão de pôster
Inserção do nome ou logomarca nos painéis de
identificação da Sessão de Pôster
Investimento: R$ 1.000,00 (cada cota)

Cordão do crachá
Inserção do nome ou logomarca no cordão dos
crachás de participantes, palestrantes,
coordenadores, expositores e imprensa.
Investimento: R$ 1.500,00 (cota única)

Canetas
Inserção do nome ou logomarca da empresa nas
canetas entregues a todos os participantes.
Investimento: R$ 1.500,00 (cota única)

Café
Inserção da logomarca da empresa no local de
servir o café (intervalos do evento)
Investimento: R$ 1.000,00 (cada cota)

CONTATO:
•

Henrique Antunes de Souza
Embrapa Meio-Norte
(86) 3198-0510
contato4rncs@gmail.com

