Prezada Comunidade de Sensoriamento Remoto e Geotecnologia
A comissão organizadora do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (XVIII
SBSR), a ser realizado na cidade de Santos, SP, de 28 a 31 de maio de 2017, está
convencida da importância de aproximar o SBSR, o mais tradicional evento técnicocientífico do setor, das principais empresas e instituições do segmento de sensoriamento
remoto e geotecnologia.
Assim como a produção científica de alto nível deve ser incorporada aos produtos e
serviços comercializados pelas empresas, as demandas do mercado por inovação devem,
também, estar no radar dos grupos de pesquisa de excelência.
Com este intuito, o XVIII SBSR renova seu convite às empresas e grupos de pesquisa a
participar como Patrocinadoras, Expositoras e das Rodadas de Negócios.
No caso das Rodadas de Negócios, vale lembrar que o objetivo é estimular parcerias
entre as empresas como também entre as empresas e a comunidade de pesquisa. A
parceria de empresas em torno de projetos comuns pode ajudar a reduzir custos e tornálas mais competitivas. Por outro lado, resultados de pesquisas com potencial para se
tornarem produtos inovadores poderão ser apresentados a empresas com potencial de
transformá-los em produtos competitivos.
Nesta edição criamos um novo tema para a Sessão Técnica Oral, que será realizada
todos os dias entre as 14h00 e as 16h40, com o título: Serviços e Tecnologias
Espaciais. Sob este tema empresas e pesquisadores poderão submeter trabalhos com
enfoque em serviços inovadores com forte base tecnológica. Estes artigos deverão ser
submetidos na forma de trabalhos completos, seguindo as mesmas normas dos demais
temas, selecionando em nossa página para submissão o tema "Serviços e Tecnologias
Espaciais".
Venha compartilhar a sua experiência com a comunidade e aproveite para fortalecer as
parcerias científicas e comerciais, ampliando seu horizonte profissional. Contamos com
você para, juntos, realizarmos um grande Simpósio em Santos (SP).
Um grande abraço,
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