Programação ao vivo
24 a 26 de setembro*

2020

PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Clique aqui
para inscrever
o seu escritório
como
patrocinador

*Acesso aos conteúdos até o dia
26 de outubro de 2020.

ENTRE PARA A HISTÓRIA DO MAIOR
EVENTO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS DA AMÉRICA LATINA
O Seminário Internacional de Ciências Criminais chega
a sua 26ª edição em meio a uma escalada autoritária que
ameaça romper o funcionamento das instituições brasileiras. A crise política e civilizatória, somada a pandemia
de covid-19, representa um momento histórico para a
democracia e para todas e todos que defendem incondicionalmente as garantias fundamentais.
Diante desse cenário, o Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, o IBCCRIM, decidiu adotar uma postura altiva e
desafiadora: anunciamos, com muito orgulho e serenidade, a realização do 26º Seminário Internacional de
Ciências Criminais.
Trata-se de uma edição histórica pois, mesmo com a
crise financeira global e com a impossibilidade de encontros presenciais, decidimos promover o tradicional
evento na modalidade on-line.

NOVIDADES DO SEMINÁRIO ON-LINE
Os participantes terão acesso a conteúdo personalizado
por meio de uma plataforma digital interativa, incluindo
não só as conferências inéditas do 26º Seminário, mas
também material de edições anteriores. Assim será possível garantir a troca de experiências e pluralidade de
ideias, tão essenciais à construção de novos saberes.
Sem a possibilidade do encontro e do afeto presencial, o
nosso Seminário promoverá, em 2020, a resistência dos
valores democráticos em um ambiente on-line, inovador
e dinâmico, mantendo a qualidade dos debates sobre
Criminologia, Direito e Processo Penal.

CONFIRA AS INFORMAÇÕES E
SAIBA COMO PARTICIPAR
O 26º Seminário Internacional de Ciências Criminais, pela primeira vez 100% on-line,
terá o tema “Direito Penal, Autoritarismo e Estado de Direito”. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2020. Você poderá interagir com palestrantes e demais participantes de onde estiver, seja no Brasil, seja em qualquer país do
mundo.
As (os) participantes terão à disposição os debates mais atuais da área, com renomados e experientes acadêmicos e profissionais. Os conteúdos estarão disponíveis
a partir do dia 24 de setembro. A (o) participante poderá acompanhar os painéis em
tempo real e rever as palestras e atividades que mais gostou por até 30 dias.

O 26º SEMINÁRIO INTERNACIONAL TERÁ:

Novas palestras
internacionais

Oito painéis ao vivo, com renomados
nomes do campo das Ciências Criminais

Contato direto com os membros dos maiores
escritórios de advocacia do país

Conteúdos exclusivos do IBCCRIM, como
monografias e publicações
Gravação ao vivo do podcast
Vire a Chave

Bate-papo com
palestrantes

Acesso exclusivo ao acervo e midiateca com os melhores
conteúdos das últimas edições do Seminário Internacional

POR QUE PATROCINAR?

Relacionar sua marca a um dos maiores eventos no campo das Ciências Criminais
da América Latina, que reúne profissionais e pesquisadores de referência;
Promoção da sua marca para público qualificado;
Ampliação de networking;
Vincular a imagem da sua marca ao IBCCRIM, cujas propostas embasam decisões
do Supremo Tribunal Federal e auxiliam em debates no Congresso Nacional;
Fazer parte dos mais de 25 anos de história de um Instituto de peso;
Acesso a conteúdos exclusivos do IBCCRIM por mais tempo;
Associação do logo do escritório patrocinador a uma plataforma digital e
interativa, acessada por centenas de participantes do Seminário;
Investimento em atualização e formação de excelência com as iniciativas do
Instituto;

CONTRAPARTIDAS AO ESCRITÓRIO PATROCINADOR
Pré-evento
Inserção da logomarca nas peças de divulgação do evento disponibilizados no
site do Instituto e redes sociais.
Inserção da logomarca em duas edições da newsletter do IBCCRIM, disparadas
para um mailing de mais de 20 mil pessoas (antes e após o evento).
Agradecimento público e nominal nas plataformas digitais do IBCCRIM.
Durante o evento
Inserção da logomarca em banner na página de entrada do evento.
Inserção do nome do escritório de forma rotativa durante palestras e a
programação ao vivo.
5 acessos gratuitos ao 26ª Seminário Internacional para integrantes do escritório.

Pós-evento
Prazo estendido para acesso ao conteúdo do 26º Seminário Internacional.
3 vagas para cursos 100% EAD promovidos pelo IBCCRIM.
2 vagas para cursos de curta duração promovidos pelo IBCCRIM.

Valor de Investimento: R$2.750,00
O valor poderá ser parcelado em até 5 vezes.

Clique aqui para inscrever o seu escritório como patrocinador

