SEJA UM

ASSOCIADO
INSTITUCIONAL

ASSOCIADO INSTITUCIONAL

DIAMANTE
Valor R$7.500
1. Isenção da taxa de inscrição em eventos nacionais da
SBM (Bienal, Colóquio das regiões, outros) para até 40
alunos por ano no total (somando todos os eventos), a
serem indicados pela instituição.
2. Crédito de R$ 3.750 na livraria da SBM, válido por 8
meses a partir da data de associação.*
3. Publicação do nome e do logo da instituição no site da
SBM, no Noticiário da SBM e nas revistas Matemática
Universitária, Revista do Professor de Matemática e Professor de Matemática Online.
4. Divulgação das atividades do programa, com limite de até
2.500 caracteres (com espaço) no site da SBM, incluindo
links para a página web da instituição associada.
5. Divulgação da efetivação da associação nas mídias
sociais da SBM.
6. A logo da instituição será divulgada durante as lives e
outras apresentações da SBM em seu canal YouTube.

(*) Obs: Os créditos para uso na livraria da SBM
serão disponibilizados por meio de cupons, que
devem ser utilizados unicamente, sem direito a
saldo remanescente. Para a associação Diamante
será permitido dividir o crédito em dois cupons.

ASSOCIADO INSTITUCIONAL

OURO
Valor R$5.000
1. Isenção da taxa de inscrição em eventos nacionais da
SBM (Bienal, Colóquio das regiões, outros) para até 20
alunos por ano no total (somando todos os eventos), a
serem indicados pela instituição.
2. Crédito de R$2.500 na livraria da SBM, válido por 8
meses a partir da data de associação.*
3. Publicação do nome da instituição no Noticiário da SBM e
nas revistas Matemática Universitária, Revista do Professor
de Matemática e Professor de Matemática Online.
4. Divulgação das atividades do programa, com limite de até
2.000 caracteres (com espaço) no site da SBM, incluindo
links para a página web da instituição associada.
5. Divulgação da efetivação da associação nas mídias
sociais da SBM.
6. A logo da instituição será divulgada durante as lives e
outras apresentações da SBM em seu canal YouTube.

(*) Obs: Os créditos para uso na livraria da SBM
serão disponibilizados por meio de cupons, que
devem ser utilizados unicamente, sem direito a
saldo remanescente. Para a associação Diamante
será permitido dividir o crédito em dois cupons.

ASSOCIADO INSTITUCIONAL

PRATA
Valor R$2.500
1. Isenção da taxa de inscrição em eventos nacionais da
SBM (Bienal, Colóquio das regiões, outros) para até 10
alunos por ano no total (somando todos os eventos), a
serem indicados pela instituição.
2. Crédito de R$1.000 na livraria da SBM, válido por 8
meses a partir da data de associação.
3. Publicação do nome da instituição no Noticiário da SBM e
nas revistas Matemática Universitária, Revista do Professor
de Matemática e Professor de Matemática Online.
4. Divulgação das atividades do programa, com limite de até
1.500 caracteres (com espaço) no site da SBM, incluindo
links para a página web da instituição associada.
5. Divulgação da efetivação da associação nas mídias
sociais da SBM.
6. A logo da instituição será divulgada durante as lives e
outras apresentações da SBM em seu canal YouTube.

(*) Obs: Os créditos para uso na livraria da SBM
serão disponibilizados por meio de cupons, que
devem ser utilizados unicamente, sem direito a
saldo remanescente. Para a associação Diamante
será permitido dividir o crédito em dois cupons.
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