O que é o SIGE?
É um evento acadêmico com enfoque em
aplicações operacionais em áreas de Defesa,
realizado anualmente pelo Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA). Neste ano haverá uma
programação adicional com foco na Área Espacial,
com ênfase no Programa Estratégico de Sistemas
Espaciais (PESE), por meio do Centro Espacial ITA
(CEI).

Qual o objetivo do SIGE?
Criar um ambiente adequado à troca de
experiências entre os setores acadêmico, industrial
e o setor operacional das Forças Armadas em
temas de ensino, pesquisa e desenvolvimento no
âmbito da Política de Defesa Nacional.
Neste sentido, observando a tríade entre Indústria,
Academia e Forças Armadas, todos os envolvidos
no Simpósio são orientados a apresentarem
artigos, pôsteres, palestras, workshops e
minicursos que tenham foco em aplicações
operacionais em áreas de Defesa.

Quais os temas abordados?
Temas de interesse de Defesa relacionado às
seguintes áreas de conhecimento:
Análise Operacional
Engenharia Logística
Comando e Controle
Defesa Cibernética
Guerra Eletrônica
Sensoriamento Remoto
Sistemas de Armas
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
Bioengenharia e
Aplicações Espaciais

Quais as marcas do SIGE?
Ao longo das 23 edições realizadas até 2021
atingimos as seguintes marcas:
+ de 11.000 participantes
+ de 700 artigos apresentados
+ de 400 pôsteres apresentados
+ de 1.000 visitas durante as transmissões
on-line (Edição 2021)
+ de 5.000 visualizações de apresentações e
trabalhos publicados (Edição 2021)
É o maior evento acadêmico com foco em
defesa do Brasil e um dos maiores da América
Latina.

Qual o diferencial do SIGE?
A característica multidisciplinar e multissetorial
do evento propicia um ambiente favorável à
orientação de pesquisas de uso dual (civil e
militar), contribuindo para o avanço de
iniciativas de C&T no país, a exploração de
novos conceitos e tecnologias pelas Forças
Armadas Brasileiras e Indústrias de Defesa.
Nos últimos anos contou com a participação
de conferencistas nacionais e internacionais,
professores e pesquisadores de importantes
instituições acadêmicas e de pesquisa, alunos
dos cursos de pós-graduação do ITA e outras
instituições de ensino superior, representantes
da indústria nacional e internacional, bem
como autoridades e representações de
organizações governamentais brasileiras.
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Consolidando o sucesso
Neste ano, o evento será realizado no
formato híbrido. Todas as atividades serão
realizadas presencialmente e também
transmitidas
numa
plataforma
online.
Portanto, o modelo já consagrado em
edições anteriores do evento será ampliado
para promover o diálogo presencial entre
setores da academia, da indústria e das
forças armadas e ampliar seu alcance por
meio da plataforma online.
Nosso Simpósio será transmitido para
pesquisadores, autoridades, militares da
Marinha,
Exército
e
Aeronáutica
e
interessados pelo tema no país e no exterior.

SIGE 2022
XXIV EDIÇÃO
Conforme ocorrido na edição anterior, o
evento será divulgado, com maior ênfase
no âmbito do Ministério da Defesa, Forças
Armadas e Instituições de Ensino Superior
e de Pesquisa.
Além disso, as apresentações ficarão
disponíveis para visualização por um
período definido após o encerramento do
evento, podendo ter um alcance adicional.

SIGE 2022
XXIV EDIÇÃO
A 24ª edição será realizada nos dias 27,
28 e 29 de setembro de 2022.
A palestra de abertura ocorrerá na manhã
do dia 27.
No decorrer dos três dias haverá palestras
de
autoridades
militares
e
de
pesquisadores da área acadêmica, além de
palestras e workshops de empresas
parceiras. O evento será realizado nas
instalações do ITA, em São José dos
Campos/SP, e transmissão ao vivo na
plataforma do evento.

Tenha a marca da sua empresa
vinculada ao maior simpósio
acadêmico de defesa do Brasil!

Faça parte deste evento
Sua empresa pode se tornar uma
parceira do XXIV SIGE e mostrar sua
marca para todos os participantes.

Vantagens em ser um parceiro do
XXIV SIGE
Divulgação
• Registro como Patrocinador Oficial.
• Divulgação da logomarca nos impressos de
apoio:
▪
▪

Livro de resumos dos trabalhos aceitos; e
Crachá individual de acesso às seções presenciais.

• Divulgação na página oficial.
• Divulgação da logomarca nas contas de mídias
digitais administradas pela Organização do
evento.
• Divulgação de logomarca em slide no início de
cada palestra.
• Inclusão da logomarca nas divulgações do
evento por meio de Mailing para público
acadêmico, efetivo do DCTA, militares das Forças
Armadas e autoridades.

Vantagens em ser um parceiro do
XXIV SIGE
Exposição audiovisual durante o evento
• Quatro exibições de vídeo institucional da
empresa durante o evento.
As exibições serão realizadas em um compilado com os vídeos de
todas as empresas parceiras, cuja ordem será definida pela
coordenação do evento, realizados em momentos estratégicos antes
das palestras de abertura e encerramento.
Serão realizadas exibições também no início das seções síncronas
do evento em compilados de algumas empresas, de forma a cobrir
as veiculações restantes. Caberá à coordenação do evento
determinar a distribuição das veiculações dos vídeos no
cronograma.
A produção dos vídeos será de responsabilidade da empresa
parceira e o conteúdo deverá passar por aprovação prévia da
coordenação do evento.

Vantagens em ser um parceiro do
XXIV SIGE
Exposição audiovisual no site do
evento
• Espaço na página do XXIV SIGE para
veiculação de vídeos promocionais da
empresa, com possibilidade de inclusão
de link de redirecionamento.

Acesso à lista de participantes
• A lista dos participantes, com os meios de
contato, daqueles que concordarem com
o compartilhamento de suas informações
no ato de inscrição será disponibilizada
para as empresas parceiras.

Vantagens em ser um parceiro do
XXIII SIGE
Palestra e Workshop presencial com
transmissão online para os
participantes
• Horário exclusivo na agenda do evento na
qual sua empresa poderá expor sua
experiência,
conhecimento
e
equipamentos.
• Palestra
seguirá
os
moldes
apresentações de trabalhos.

das

Vantagens em ser um parceiro do
XXIII SIGE
Estande para divulgação de produtos e
serviços da empresa
• Espaço estrategicamente localizado na
área do evento para que sua empresa
possa expor seus equipamentos e
serviços aos participantes.
• Haverá duas opções de estande, cuja
definição dependerá do pacote de
patrocínio escolhido pela empresa.
• O Local e a posição dos estandes serão
definidos pela coordenação do evento.

Parceiro

• Divulgação
• Exposição audiovisual durante o evento com vídeo
de até 60 segundos (4 exibições)
• Exposição audiovisual no site do evento
• Palestra presencial com transmissão online para os
participantes
• Workshop para exposição de produtos e serviços da
empresa (50 minutos)
• Estande grande para divulgação de produtos e
serviços
• Acesso à lista de participantes
• Prioridade na escolha do horário da palestra (dentro
dos horários disponibilizados para as empresas
parceiras).
• Possibilidade de contratação de até 1 minuto
adicional de exposição audiovisual.

Parceiro

• Divulgação
• Exposição audiovisual durante o evento com
vídeo de até 60 segundos (4 exibições)
• Exposição audiovisual no site do evento

• Palestra ou Workshop (escolhido pela empresa)
• Estande grande para divulgação de produtos e
serviços
• Acesso à lista de participantes

• Possibilidade de contratar até 30 segundos
adicionais de exposição audiovisual.

Parceiro

• Divulgação
• Exposição audiovisual durante o evento com
vídeo de até 30 segundos (4 exibições)
• Exposição audiovisual no site do evento

• Estande pequeno para divulgação de produtos
e serviços
• Acesso à lista de participantes

Parceiro

• Divulgação
• Acesso à lista de participantes

Quantidade limitada de parceiros
Com base nas edições anteriores, a
quantidade de parceiros será limitada,
buscando uma melhor divulgação dos
parceiros no espaço de tempo do
evento.

Assim, a disponibilidade de pacotes é
menor nas categorias mais altas.
O que determina a adesão ao evento
na categoria desejada é
a
antecedência
na
assinatura
do
contrato da parceira.
Não perca tempo!

Investimento

15.500,00
12.000,00
6.750,00
2.000,00

Pacote Extra
30 segundos adicionais em cada uma
das 4 exposições audiovisuais durante
o evento.
Investimento: 2.000,00 para cada
adicional de 30 segundos do vídeo
promocional da empresa.

Pode contratar até 2 pacotes
adicionais de 30 segundos

Pode contratar até 1 pacote
adicional de 30 segundos

Não perca esta
oportunidade de divulgar
sua empresa para pessoas
da área acadêmica e de
defesa de todo o Brasil.
Entre em contato com a equipe
de coordenação do XXIV SIGE:

patrocinio.sige@ita.br

