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Inovação Entra em Cena.
6-10 de março de 2016 |  Atlanta, Georgia  |  Georgia World Congress Center

INSCREVA-SE AGORA E 

ECONOMIZE 40%

US$ 225 ATÉ DE 12 DE FEVEREIRO

US$ 375 APÓS 12 DE FEVEREIRO

WWW.PITTCON.ORG

The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and 

Applied Spectroscopy

(Uma Organização da Pensilvânia Sem Fins Lucrativos)

300 Penn Center Boulevard, Suite 332 Pittsburgh, PA 

15235-5503 EUA www.pittcon.org

Pittcon 2016:  Inscreva-se. Compareça. Explore.

Pittcon Conferee Brochure 2016_Final - Portuguese.indd   1 8/6/15   2:49 PM



1.  Pequeno Investimento, Grande Retorno 
A Pittcon 2016 oferece um excelente valor! Com um pequeno investimento, você obtém acesso ilimitado  
durante a semana inteira ao salão de exposição, programa técnico, sessões de Networking entre os 
Participantes e todas as conveniências oferecidas pelo evento.

2.  Conheça as Inovações em Primeira Mão 
Descubra soluções para todos os seus desafios laboratoriais oferecidas pelas principais empresas de 30 países. 
Conheça em primeira mão as inovações de ponta que estão sendo usadas na sua indústria, inovações que 
ajudarão no desempenho mais eficaz e eficiente de seu laboratório.

3.  Compare e Avalie Produtos 
Tome melhores decisões de compra comparando produtos, preços e serviços complementares dos seus atuais 
fornecedores ou avalie novos provedores de serviços. Aproveite os descontos exclusivos no local oferecidos 
por empresas selecionadas.

4.  Sessão de Perguntas e Respostas com Equipe Técnica 
Explore a oportunidade de falar com especialistas técnicos para fazer perguntas, resolver problemas e 
aprender as técnicas mais atuais.

5.  Oportunidades de Networking 
Conheça e converse com especialistas da indústria e colegas que compartilham sua paixão pela ciência. 
A Pittcon fornece uma oportunidade anual de networking com cientistas de mais de 90 países.

Atlanta oferece algo para todos!
Atlanta foi indicada pelo New York Times como um dos 52 lugares de visita obrigatória em 2014. Em cada esquina há uma 
nova atração, restaurante ou oportunidade de compra. Se a sua última visita a Atlanta foi há alguns anos, você realmente 
não conheceu Atlanta.

Localizados a apenas 16 km do centro de Atlanta, o Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson – o mais 
movimentado e eficiente aeroporto do mundo – e o Terminal Internacional Maynard H. Jackson facilitam grande parte da 
viagem para Atlanta. Com a estação de metrô MARTA localizada dentro do aeroporto, os visitantes podem se deslocar pela 
cidade sem o uso de carros.

É simples se deslocar pela cidade com uma variedade de opções de transporte, guias, mapas, ônibus, tours e os 
Embaixadores de Atlanta. Quatro veículos modernos levarão os participantes da conferência para as proximidades de mais 
de 300 restaurantes, hotéis no centro e os melhores locais e atrações.

Atlanta oferece algo para todos. Com tantas coisas para ver e fazer, é fácil entender por que a cidade é um dos mais 
populares destinos de viagem na região Sudeste dos EUA.

Atlanta: Acessível. Reemergente. Vibrante.Cinco Principais Razões Pelas Quais a Pittcon é um Evento 
Anual com Participação Obrigatória

Acomodação e Viagem: 
Reserve. Economize. Aproveite.

(anteriormente conhecido como Travel Planners) é o faornecedor de 
acomodação oficial para a Pittcon 2016.

Encontre a estadia de hotel perfeita para você
e aproveite benefícios especiais.

Melhor Tarifa • Incentivos e Privilégios Adicionais

Hotéis Seletos • Processo Simples de Reserva

Proteção de Reserva de Atendimento ao Cliente Diferenciado
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Conheça de perto as últimas inovações em produtos e 
serviços utilizados na ciência laboratorial.

Encontre soluções para os seus desafios laboratoriais. 
Fale diretamente com especialistas técnicos, participe de 
demonstrações ao vivo, assista a seminários informativos 
sobre produtos e obtenha as respostas para as suas 
perguntas mais críticas.

Compare e avalie uma grande variedade de instrumentos, 
serviços e suprimentos apresentados pelas principais 
empresas de 30 países.

O aplicativo móvel da Pittcon 2016 é gratuito para 
download e serve como uma valiosa ferramenta para 
mantê-lo conectado à Pittcon antes, durante e após a 
conferência.

• Crie sua programação diária com uma função avançada 
de criação de agenda

• Recursos de pesquisa avançada para encontrar sessões 
técnicas, cursos rápidos e expositores

• Relatório por e-mail

• Informações locais sobre restaurantes e a vida noturna da 
Atlanta

• Poste, publique e crie tweets diretamente do aplicativo

Este aplicativo estará disponível no início de novembro. 
Acesse www.pittcon.org ou a sua loja de aplicativos para 
fazer o download GRATUITO.

Aplicativo Móvel: Acesse. Conecte-se. Organize.Exposição: Compare. Avalie. Participe.

Patrocinado por:
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Escolha entre mais de 2.000 apresentações técnicas, incluindo simpósios, workshops, palestras, sessões de prêmios e 
pôsteres. Venha e descubra as últimas pesquisas e descobertas de cientistas mundialmente famosos em uma ampla 
variedade de temas, como, por exemplo:

Participe de discussões emocionantes para explorar 
novas técnicas, trocar ideias ou resolver problemas 
cruciais. Estas dinâmicas sessões de 90 minutos 
fornecem uma das muitas maneiras de se conectar com 
os membros da comunidade científica e fomentar a 
conscientização sobre um tema ou problema específico. 
Aproveite esta oportunidade única de fazer contato 
com colegas que trabalham para resolver problemas 
semelhantes em sua área de interesse.

Todas as sessões são abertas a todos os participantes da 
conferência registrados, sem custo adicional.

Entre os Temas Gerais Estão:

Sessões de Networking entre os Participantes: 
Discuta. Envolva-se. Faça contatos.

Programa Técnico: Colabore. Descubra. Aprenda.

• Bioanalítica
• Biomedicina
• Descoberta de Drogas
• Meio Ambiente
• Ciência/Segurança Alimentar

• Medicina Legal
• Combustíveis/Energia
• Segurança Nacional
• Ciências da Vida
• Ciências de Materiais

• Nanotecnologia
• Neuroquímica
• Farmacêutica
• Qualidade/QA/QC

• Química Analítica

• Biomedicina/biossensores

• Segurança Nacional

•  Combustíveis/Energia

• Meio Ambiente

• Ciência dos Alimentos

• Nanotecnologia

• Farmacêutica
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Conheça o vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2014

“Como a Detecção Óptica de Moléculas Simples em Sólidos 
Levou à Nanoscopia de Superresolução nas Células e Além”

W. E. (William Esco) Moerner, Professor de Química da Cátedra Harry S. Mosher e 
Professor-convidado de Física Aplicada na Stanford University, realiza pesquisas 
em físico-química e químico-física de moléculas simples, biofísica de moléculas 
simples, formação de imagem e rastreamento em superresolução de células e 
captura de moléculas simples em solução.

Palestra Wallace H. Coulter
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Nossos Cursos Rápidos oferecem treinamento de capacitação para profissionais de laboratório que agregarão um valor 
significativo à sua experiência na conferência Pittcon. Os cursos variam do nível básico, intermediário e avançado e têm 
duração variada, que vão desde sessões de meio período até sessões de dois dias. Todas as aulas são ministradas por 
profissionais experientes que são especialistas em suas áreas de atuação.

Veja a seguir uma amostra de alguns dos temas do Curso rápido.

Taxas dos Cursos Rápidos

Até 12/2 Após 12/2

Meio Período US$ 300 US$ 400

Um Dia US$ 550 US$ 750

Um Dia e Meio US$ 800 US$ 1.125

Dois Dias US$ 1.050 US$ 1.450

Ofertas com Desconto
• Faça três cursos rápidos e receba gratuitamente a inscrição para a conferência

• Inscreva-se no curso até de 12 de fevereiro e economize até 25%

• Estudantes pagam 50% (é necessário apresentar carteira de estudante válida)

Cursos Rápidos: Acessíveis. Diversificados. Educacionais.

• Analítica

• Cromatografia

• Meio Ambiente

• Ciência dos Alimentos

• Medicina Legal

• Ciências da Vida

• Nanotecnologia

• Farmacêutica

• Regulamentação

• Espectroscopia

• Estatística

• Água/Efluente Sanitário 

P: Do que você mais gostou do curso rápido?

R:  “O instrutor era bem versado, dedicado, capaz de relacionar os conceitos a situações da vida real, deu exemplos úteis 
e dividiu a apresentação em pequenas seções para facilitar o entendimento.” 
— Participante da Pittcon 2015

Acesse www.pittcon.org para obter uma lista completa de Cursos Rápidos por data ou área de interesse.
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