








PROMOVER

a integração entre professores, alunos e 

profissionais que atuam com tecnologias 

aplicadas a área de saúde.

APRESENTAR

os últimos avanços das pesquisas realizadas 

nas universidades, institutos de pesquisas e 

empresas nas áreas da Computação e 

Saúde.

INCLUI

palestras, minicursos, sessões técnicas, 

painéis temáticos, apresentações orais e em 

pôsteres.





https://ercas2019.enucompi.com.br/

@ErcasEnucompi2019

@ErcasEnucompi2019



12/NOV 13/NOV 14/NOV

Manhã

Credenciamento

08:00 – 10:00

Minicurso A

08:00 – 12:00

Minicurso D

08:00 – 12:00

Mostra de Jogos 

Eletrônicos

08:00 – 10:00

Minicurso B

08:00 – 12:00

Minicurso E

08:00 – 12:00

Palestra I - Unidades 

Inteligentes de Saúde

10:00 – 11:00

Minicurso C

08:00 – 12:00
Minicurso F

08:00 – 12:00

Tarde

Sessão Técnica (oral)

14:00 – 15:00

Sessão Técnica (oral)

14:30 – 15:30

Sessão Técnica (oral)

14:30 – 15:30

Sessão Técnica (pôster)

15:00 – 16:00

Sessão Técnica (pôster)

15:30 – 16:00

Sessão Técnica (pôster)

15:30 – 16:00

Abertura Oficial

16:00 – 17:00

Palestra II - A 

Bioinformática Aplicada a 

Saúde

16:00 – 17:00

Palestra IV - Aplicações 

de IoT na Saúde

16:00 – 17:00

Painel - Desafios e 

Oportunidades para 

Empresas de Informática 

em Saúde

17:00 – 18:30

Palestra III – (a definir)

17:00 – 18:00

Palestra V – (a definir)

17:00 – 18:00







• Inserção da marca da empresa em todo o material de promocional do evento que for 
contratado, impresso e/ou nas mídias sociais do evento, exceto divulgação ofertada 
gratuitamente por qualquer empresa e/ou instituição;

• Inserção da marca da empresa no site do evento com link para o site do patrocinador;

• Espaço nas mídias sociais do evento para publicidade do patrocinador, com até 5 
(cinco) mídias cedidas pelo próprio patrocinador;

• Inserção da marca da empresa nas camisetas promocionais do evento;

• Inserção da marca da empresa no banner/painel de fundo do auditório principal

• Direito de incluir brindes e materiais promocionais nos kits dos participantes;

• Espaço para 1 (um) banner da empresa na área de circulação do evento;

• Menção do nome do patrocinador, como Patrocínio Ouro, pelo mestre de cerimônia na 
abertura do evento e quando do encerramento;

• Inserção da marca da empresa nos slides promocionais do evento nos intervalos da 
programação do auditório.



• Inserção da marca da empresa no site do evento com link para o site do patrocinador;

• Espaço nas mídias sociais do evento para publicidade do patrocinador, com até 2 (duas) 
mídias cedidas pelo próprio patrocinador;

• Direito de incluir brindes e materiais promocionais nos kits dos participantes;

• Menção do nome do patrocinador, como Patrocínio Prata, pelo mestre de cerimônia na 
abertura do evento e quando do encerramento.

• Inserção da marca da empresa nos slides promocionais do evento nos intervalos da 
programação do auditório.

• Inserção da marca da empresa no site do evento com link para o site do patrocinador;

• Menção do nome do patrocinador, como Patrocínio Bronze, pelo mestre de cerimônia 
na abertura do evento e quando do encerramento.










