
REALIZAÇÃO PRODUÇÃO

PROPOSTA DE PATROCÍNIO
5ª Conferência Latino Americana de Design de Interação



Associe sua marca à 
maior conferência de 
Design de Interação 
da América Latina
Junte-se a nós e faça parte dessa história



APRESENTAÇÃO
Nosso objetivo é melhorar a condição humana, 
cada vez mais desafiada por experiências  
pobres, por meio do avanço do Design de Inter-
ação.

IxDA, Interaction Design Associa-
tion, é um novo tipo de “anti-organi-
zação” em que não há custos para a 
adesão. Contamos com seus mem-
bros voluntários engajados a ajudar 
a servir as necessidades da comu-
nidade internacional de Interaction 
Design. Com mais de 20.000 mem-
bros e mais de 120 grupos locais em 
50 países, a rede IxDA atualmente se 
concentra em questões de Design 
de Interação para o praticante, não 
importa o seu nível de experiência.

IxDA foi fundada em 2003 e incor-
porada como uma instituição sem 
fins lucrativos no final de 2005. Hoje, 
a IxDA está envolvida em iniciativas 
relacionadas com os temas princi-
pais a seguir:

• Educação e Mentoring
• Grupos locais
• Conferências
• Relações Públicas
• Expansão para negócios
• Internacionalização do IxDA

Sobre o IxDA

O Capítulo da IxDA em Recife foi 
criado em meados de 2008, em 
parceria com o grupo UXRecife (rede 
de profissionais ligados a User Expe-
rience). Desde o início, o capítulo re-
cifense teve boa relação com outros 
grupos e entidades, sendo respon-
sável pela realização do Dia Mundial 
de Usabilidade em 2009 (WUD’09) 
e 2011 (WUD’11). Atualmente tem 
a responsabilidade de organizar o 
Interaction South America que acon-
tece na cidade em 2013.

As metas principais do capítulo Re-
cife/Brasil são promover eventos que 
estimulem a produção de conheci-
mento e a divulgação dos benefícios 
e processos de trabalho, além da 
inserção do Design de Interação 
no mercado regional. Resultado 
disso são, por exemplo, disciplinas 
acadêmicas de Design de Inter-
ação sendo oferecidas em cursos 
de graduação e pós-graduação na 
região; Além da recente monitoria 
voluntária da associação na disci-
plina de IHC na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE).

IxDA Recife

Saiba mais
www.ixda.org
Site oficial do IxDA

www.ixdarecife.org
Site oficial do IxDA Recife



CONFERÊNCIA
A Interaction Design Association - Recife (IxDA-
Recife) apresenta a 5a Conferência Latino Amer-
icana de Design de Interação, o ISA - Interac-
tion South America 2013.

Este evento, em sua 5a edição no 
Brasil, conta com um histórico 
crescente de sucesso nos Estados 
Unidos, onde nasceu. Na sua última 
edição mundial, em Fevereiro de 
2012 na cidade de Dublin, Irlanda, 
mais de 1000 pessoas assistiram às 
palestras e workshops de mais de 75 
conferencistas.

A 1a edição no Brasil, realizada em 
2009 na cidade de São Paulo, con-
tou com a presença de 323 partici-
pantes e patrocinadores como UOL 
Host, PagSeguro, Instituto Nokia 
de Tecnologia, Agência Click, Axure 
e apoio da Universidade Anhembi-
Morumbi, ESPM, SBC (Sociedade 
Brasileira de Computação), Usability 
Expert, Latitude 14 e Instituto Faber-
Ludens de Design de Interação.

A 2a Edição no Brasil, realizada em 
2010 na cidade de Curitiba, contou 
com a presença de 398 participantes 
e patrocinadores como Universidade 
SCAD, CESAR, Globant, GLOBO-
SAT, Locaweb, Whirlpool, Symnetics, 
Feel the Future, live|work, Insti-
tuto Nokia de Tecnologia, Positivo 
Informática, Latitude 14, Instituto 
Faber-Ludens de Design de Inter-
ação, Gonow, Profite, Rosenfeld, 
Tactio, Samba Tech, Ancham Cu-
ritiba e A Guilda.

A 3a Edição, realizada em Belo Hori-
zonte, contou com a presença de 
550 participantes e patrocinadores 
como a Unibh, Governo de Minas 
Gerais, Prefeitura de Belo Hori-
zonte, Google, Pagseguro, UOL, Try, 
Gauge, Design Echos, Telbrax e 25 
apoios. A conferência contou com a 
presença de 15 palestrantes nacio-
nais e internacionais, 6 workshops, 
apresentação de artigos científicos e 
Design Challenge.

A 4a Edição foi realizada em São 
Paulo em Novembro de 2012, e con-
tou com a presença de destacados 
palestrantes como Donald Norman, 
Dan Saffer e Massimo Banzi, e o 
patrocínio do Itaú, Agência Click/Iso-
bar, entre outros.
 
Recife será em 2013 o organizador 
de mais uma edição do Interaction 
South America e protagonizará mais 
um passo nessa crescente evolução 
do maior evento de Design de Inter-
ação da América Latina.

Saiba mais
www.interaction-southamerica.org
Site oficial da ISA/BH - 2011

isa.ixda.org/2012/
Site oficial da ISA/SP - 2012



CONFERÊNCIA 2013
O ISA - Interaction South America 2013 se 
realizará de 13 a 17 de novembro de 2013, no 
Recife Antigo e no Centro de Convenções de 
Pernambuco.

A edição de 2013, sediada no Recife, 
será realizada pelo IxDA/Recife, com 
a produção da Make It Happen.

Para os dois primeiros dias do even-
to, quando acontecerão os work-
shops, as apresentações de artigos 
acadêmicos e exposição de arte 
interativa, o evento se concentrará 
no Recife Antigo, que se tornará o 
“Distrito da Interação”.

Para os dois dias seguintes, de 
palestras, cases de mercado e IxDA 
Awards, o evento contará com a ca-
pacidade de 2317 lugares do Teatro 
Guararapes, e receberá 14 pal-
estrantes nacionais e internacionais. 
 

Será uma grande conferência com-
parável às realizadas na Europa e 
nos Estados Unidos.

O público-alvo é formado por con-
sultores, diretores, formadores de 
opinião, estudantes universitários 
de graduação e pós-graduação, das 
áreas de Ciência da Computação, 
Design, Arquitetura, Administração, 
Marketing, Comunicação e Arte.  
 
A expectativa, baseada nas edições 
anteriores, é que 70 a 80% do 
público venha de outros estados e 
países.

Teatro Guararapes
Centro de Convenções de Pernambuco



ATRAÇÕES
E PROGRAMAÇÃO

Workshops
Apresentação de até 12 workshops 
com profissionais de renome no 
mercado nacional e internacional. Os 
workshops terão durações variadas, 
e poderão ser apresentado em 1 ou 
2 dias. 
 
Artigos acadêmicos
Os participantes do evento poderão 
submeter propostas de apresen-
tações de no máximo 20 minutos, 
relatando resultados de pesquisa ou 
casos relevantes aos tópicos de 
interesse do evento. 
 
Exposição de arte interativa
Exposição com trabalhos selecio-
nados de arte interativa, que é uma 
expressão artística pouco difundida 
mas que atrai – e muito – a atenção 
do público e da mídia. A arte pode 
ser, por vezes, o melhor modo de 
refletir sobre nosso mundo.

Distrito Digital / Recife Antigo

Palestras
Teremos 7 palestrantes  
internacionais e 7 nacionais para 
falarem sobre Design de Interação. 
Todas as palestras terão a duração 
de 50 minutos.

Interaction Awards 
Uma reformulação do já tradicional 
Design Challenge, competição de 
projetos que ocorreu no ISA 11 e 12, 
que agora será um prêmio  
internacional, divido em categorias. 
Os quatro indicados à categoria 
principal farão apresentações de 10 
minutos ao longo dos dois dias.

Confraternizações
Todos os dias do evento contarão 
com confraternizações no final do 
dia. Um momento de descontração 
e de interação entre os participantes 
do evento.

Teatro Guararapes, CECON
13 e 14 de novembro 15 e 16 de novembro

Passeio Turístico
17 de novembro

Passeio Litoral Sul de Pernambuco
No domingo, será oferecido, em 
parceria com uma agência de tu-
rismo local, um passeio turístico para 
Porto de Galinhas e Maracaípe. 

Após o evento

As palestras, apresentações de 
pesquisas e projetos serão disponi-
bilizadas no site oficial do Interaction 
South America 2013, assim como 
em suas mídias sociais.



OPORTUNIDADES
DE PATROCÍNIO

Diamante
1 cota

• Inserção da marca no banner 
integrado do grande auditório

• Inserção da marca com o link no 
site do evento

• Inserção da marca no início e no 
fim dos vídeos que serão publi-
cados na internet após o evento

• Inserção da marca no início dos 
vídeos promocionáis antes do 
evento (1 para cada palestrante 
anunciado)

• Exibição de banner exclusivo da 
empresa no hall do evento

• Direito de distribuir material 
promocional dentro do Kit do 
evento

• Direito ao uso do mailing dos 
participantes, que permitirem, 
por até 5 vezes durante o ano de 
2013

• Direito de realizar ação promo-
cional no dia do evento, desde 
que previamente aprovada pela 
organização do evento

• Nome citado na abertura, nos in-
tervalos, e no fechamento oficial 
do evento

• 1 Espaço para Stand no Hall do 
Evento

• 1 Speaker na programação, que 
deve estar de acordo com o 
tema, e deverá ser previamente 
aprovado pela organização da 
conferência

• ‘Naming’ do auditório principal
• 15 entradas para o evento

40.000 Ouro
3 cotas

• Inserção da marca em todo o 
material promocional do evento

• Inserção da marca no banner 
integrado do grande auditório

• Inserção da marca com o link no 
site do evento

• Inserção da marca no início e no 
fim dos vídeos que serão publi-
cados na internet após o evento

• Inserção da marca no início e 
no fim dos vídeos promocionáis 
antes do evento (1 para cada 
palestrante anunciado)

• Direito de realizar ação promo-
cional no dia do evento, desde 
que previamente aprovada pela 
organização da conferência

• Direito de distribuir material 
promocional dentro do Kit do 
evento

• Nome citado na abertura e no 
fechamento oficial do evento

• 1 Espaço para Stand no Hall do 
Evento

• 10 entradas para o evento

25.000

Prata
6 cotas

• Inserção da marca em todo o 
material promocional do evento

• Inserção da marca no banner 
integrado do grande auditório

• Inserção da marca com o link no 
site do evento

• Inserção da marca no início e no 
fim dos vídeos que serão publi-
cados na internet após o evento

• Inserção da marca no fim dos 
vídeos promocionáis antes do 
evento (1 para cada palestrante 
anunciado)

• Nome citado na abertura e no 
fechamento oficial do evento

• 7 entradas para o evento

15.000

Bronze
10 cotas

• Inserção da marca em todo o 
material promocional do evento

• Inserção da marca com o link no 
site do evento

• Inserção da marca no início e no 
fim dos vídeos que serão publi-
cados na internet após o evento

• Inserção da marca no fim dos 
vídeos promocionáis antes do 
evento (1 para cada palestrante 
anunciado)

• Nome citado na abertura e no 
fechamento oficial do evento

• 4 entradas para o evento

8.000,00

Apoio
Ilimitado

• Inserção da marca em todo o 
material promocional do evento

• Inserção da marca com o link no 
site do evento

• 1 entrada para o evento

3.000,00

Os valores dos pacotes são váli-
dos até abril de 2013, e poderão 
sofrer reajuste após a partir de 
março.

Caso você esteja interessado 
em patrocinar o evento, mas não 
encontrou um pacote que corre-
sponda às suas necessidades, por 
favor, entre em contato conosco. 



EQUIPE/ORGANIZAÇÃO

H.D. Mabuse
Designer de interação, atua como 
consultor em design no C.E.S.A.R, onde 
participa de projetos que têm como 
base o design centrado no usuário. Faz 
parte, junto com Haidée Lima, do grupo 
Autom.ato, e foi um dos fundadores do 
Re:combo.

Rodrigo Medeiros
Designer de interação, coordenador 
da plataforma colaborativa Robolivre.
org, professor na Faculdade IBGM e na 
UNICAP. Mestre em Tecnologia e Arte 
Digital pela Universidade do Minho e 
especialista em Design da Informação 
pela UFPE.

Jane Vita
Designer de interação, formada pela 
PUCPR em Desenho Industrial/Pro-
gramação Visual. Mestranda pela Laurea 
University of Appliend Sciences em 
Service Innovation and Design. Possui 13 
anos de experiência com midia digital. 
Trabalhou em empresas como Diario de 
Pernambuco, Positivo Informatica, Lojas 
Renner, Instituto Nokia de Tecnologia e 
Fjord Oy (Helsinki).

Emiliano Abad
Designer de Interação e Gráfico, pos-
sui 6 anos de experiência profissional, 
graduando pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), é Sócio-Diretor 
das startups AgendaRecife.com e Atela 
Tecnologia.

Thiago Oliveira
Designer de interação, graduado em 
Design pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), trabalha na I2 
Tecnologia. 

Gabriel Lins
Graduado em Sistemas para Internet 
pela Faculdade Marista Recife, designer 
de interação e front end developer atual-
mente na Ogilvy. 

Marcos Souza
Designer de interação, graduado em 
Sistemas para Internet pela Facul-
dade Marista, com pós-graduação em 
Engenheira de Widgets com Foco na 
Experiência do Usuário pelo CESAR.Edu 
. com 7 anos de experiência em design 
de artefatos digitais web/mobile.

Igor Cabral  
Mestre em Comunicação Social pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
- UFPE - (2011), graduado em Comu-
nicação Social - Radialismo e TV pela 
UFPE (2008) e em Design Gráfico pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
(2011). 

Filipe Calegario
Bolsista do CNPq e mestrando em 
Ciência da Computação pelo CIn-UFPE, 
graduou-se em Ciência da Computação 
pelo CIn-UFPE em 2010. Com projetos 
interativos e experimentais, já apre-
sentou trabalhos em diversos eventos 
nacionais e internacionais. 

Tathianna Nunes
Make It Happen / Produção
Mestre em Comunicação Social pela 
Universidade Federal de Pernambuco e 
graduada em jornalismo pela Universi-
dade Católica de Pernambuco. Diretora 
artística e de produção da Make It Hap-
pen, empresa de consultoria de eventos 
e de comunicação de produtos culturais, 
é a idealizadora do programa de rádio, 
revista, site e festival de música No Ar 
Coquetel Molotov, é sócia e uma das 
diretoras da produtora pernambucana 
Coquetel Molotov.



CONTATO

Realização

IxDA Recife
Emiliano Abad

+55 81 8889.4776
Skype emiliano.monteiro
emiliano@ixdarecife.org

Produção

Make It Happen
Tathianna Nunes

+55 81 9945.4692
+55 81 3341.8854
tathiannanunes@gmail.com

Curadoria

IxDA Recife
Rodrigo Medeiros

+55 81 9733.0199
Skype rodrigo.pessoa.medeiros
rodrigo@ixdarecife.org


