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Gostaríamos de contar com a sua participação e de sua 

instituição no XXV Congresso Mundial da IUFRO, que será 

realizado em Curitiba, Brasil, de 29 de setembro a 5 de outubro 

de 2019, no Centro de Eventos Expo Unimed Curitiba.

IUFRO – União Internacional de Organizações de Pesquisa 

Florestal é a rede global de cooperação em ciência florestal. 

Essa rede reúne, de forma voluntária, mais de 15.000 cientistas 

em quase 600 organizações de mais de 120 países.

Pela primeira vez um congresso mundial da IUFRO acontecerá 

na América Latina nos 126 anos de história da organização. 

Será, portanto, uma oportunidade única para conhecer e 

divulgar as experiências atuais e as expectativas futuras sobre 

a temática florestal, além de ser uma excelente ocasião para 

negócios e novas parcerias. 

Agradecemos seu apoio ao IUFRO2019, uma conquista pioneira 

e gratificante.

MENSAGEM DE BOAS VINDAS

Joberto Veloso de Freitas, Ph.D.
Serviço Florestal Brasileiro - SFB

Presidente do Comitê Organizador do 
Congresso IUFRO 2019

Yeda Maria Malheiros de Oliveira, Ph.D.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

Embrapa

Vice-Presidente do Comitê Organizador do 
Congresso IUFRO 2019
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www.iufro2019.com

O Congresso Mundial da IUFRO é um evento global e um 

dos mais importantes da agenda florestal internacional.

Pela diversidade de temas, a IUFRO está estruturada 

em nove divisões que contemplam as diferentes 

áreas da ciência florestal.

Os principais cientistas de instituições líderes na 

agenda florestal global estarão reunidos em Curitiba 

para esse importante encontro.

Também participarão instituições governamentais, não 

governamentais e empresas nacionais e internacionais.

O CONGRESSO

29 SET - 5 OUT

2019

Expo Unimed Curitiba 
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Campo Comprido, Curitiba - PR

local

data

Pesquisa Florestal e Cooperação 

para o Desenvolvimento Sustentável

Título do Congresso

Temas do Congresso

Florestas para as pessoas

Florestas e mudanças do clima

Florestas e produtos florestais para 

um futuro mais verde

Biodiversidade, serviços ambientais 

e invasões biológicas

Interações entre florestas, solo e água

Centro de Eventos



www.iufro2019.com

O CONGRESSO

Cerimônia de abertura 

Coquetel de boas-vindas

Cerimônia de plantio da árvore 

Sessões plenárias e sub-plenárias de alto nível, no âmbito 
da agenda global sobre florestas

Trabalhos voluntários em diferentes áreas da ciência 
florestal, apresentados em sessões técnicas em formato 
oral ou em pôster

Diferentes opções de visitas técnicas

Eventos paralelos temáticos organizados por instituições

Área para exposição de instituições, produtos e serviços

Programa de incentivo a jovens cientistas

Oportunidade de viagens técnicas pré e pós-congresso

Jantar do presidente da IUFRO

Programa para acompanhantes, contemplando as 
principais atrações turísticas de Curitiba

Eventos especiais na cidade de Curitiba relacionados ao 
Congresso

Jantar de gala

Cerimônia de encerramento

O que acontece no Congresso
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IUFRO2019 EM NÚMEROS

Países com mais de 50 resumos

Países que submeteram resumos

*Inscritos  para a edição de 2019: 

Resumos:

Sessões técnicas:

3.200 

4.080

190

Pesquisadores

Técnicos

Gestores públicos

Empresários

Professores

Estudantes

Lideranças comunitárias

Tomadores de decisão

*até 25/02/2019
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LOCAL DO CONGRESSO

Expo Unimed Curitiba O é o maior 

Centro de Eventos da cidade. Situado no 

Campus da Universidade Positivo, a 

15 minutos do centro de Curitiba e a 

25 minutos do Aeroporto Internacional 

Afonso Pena.

O complexo está preparado para receber 

eventos com ampla programação 

simultânea, possui um centro de 

exposições e salas multiuso que somam 
211.535 m  de área construída, 

distribuídos em dois pisos. 

São 15 entradas independentes e mais 

de 2 mil vagas de estacionamento, 

com serviços completos de apoio.
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Expo Unimed Curitiba - 

Teatro Positivo Grande Auditório

Expo Unimed Curitiba - Asa 2

Expo Unimed Curitiba - Asa 3

Fachada 1  

1  

2

2

3

3

4
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LOCAL DO EVENTO

Expo Unimed Curitiba
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2
Estande avulso - 9 m  

(3 credenciais de expositor) R$ 15.000

www.iufro2019.com

estandes

2
Estande avulso - 18 m  
(4 credenciais de expositor) R$ 20.000

Incluso na estrutura do estande:

Piso em forração grafite (3 mm), aplicado diretamente sobre 
o piso do local do evento.

Painéis divisórios em TS branco.

Cobertura em pergolado metálico parcial sem forro (altura de 2,18 m).

01 placa de identificação (0,95 m de comprimento x 0,45 m de altura), 
com nome da empresa expositora recortado em vinil.

Iluminação através de spots com braço e lâmpadas PL de 27 w, 
(01 spot para  cada 3 m² de área de stand).

01 mesa redonda com tampo de vidro.

03 cadeiras.

01 tomada monofásica 220 v / 250 w.

Entidades sem fins lucrativos - mesa 

(2 credenciais de expositor) R$ 3.500

2
Livrarias/editoras - 9 m
(3 credenciais de expositor) R$ 10.000

EXPOSIÇÃO 



www.iufro2019.com

oportunidades de exposição e patrocínio

CONTATO

Embrapa Florestas

ERICH SCHAITZA

Estrada da Ribeira, Km 111- Caixa Postal 319 
CEP:  83411-000 - Colombo - Paraná - Brasil 

T: +55 41 3675.5654 
M: +55 41 99527.6965
erich.schaitza@embrapa.br

MCI - Professional Conference Organiser

GISELE ÁVILA
Coordinator, Sponsorship & Sales
MCI Brasil | São Paulo

Rua George Ohm, 206/230, 19ºa - Torre A  
CEP: 04576-020 - São Paulo - Brasil

T: +55 11 3056.6000
M: +55 11 95123-0005
gisele.avila@mci-group.com
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