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São Paulo, 14 de fevereiro de 2022 
 

RESOLUÇÃO: 001/2022 SBMicro 
 

A Diretoria da SBMicro revisa e aprova os 

benefícios concedidos aos seus Associados 

Mantenedores 

 

 Considerando a necessidade de maior aproximação da SBMicro com as empresas e 

instituições de P&D que compõem o ecossistema da microeletrônica no Brasil; 

 Considerando a necessidade de aumentar a participação de empresas e instituições de 

P&D no seu quadro de associados mantenedores; 

Considerando a necessidade de fortalecimento da área de microeletrônica no país; 

Considerando a aprovação do Conselho desta Sociedade. 

 

 A Presidente da SBMicro RESOLVE: 

 

Revisar e aprovar os benefícios oferecidos aos seus Associados Mantenedores: 

 Divulgação do Logo do Associado Mantenedor na página principal do site da SBMicro                                                                           

 O direito à indicarem a inscrição de 30 associados efetivos por cota de contribuição, 

conforme valor fixado anualmente. O Associado Mantenedor será o responsável pelo envio 

dos nomes dos novos associados escolhidos dentre os colaboradores e/ou parceiros da 

empresa.  Quando o funcionário deixar a empresa, esta pode indicar um nome substituto. O 

funcionário desligado, fica inadimplente a partir deste momento como associado, devendo 

pagar anuidade por conta própria para permanecer como associado individual.  

 Acesso à lista de membros efetivos da SBMicro, mediante à autorização dos associados e 

conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.  

 O acesso à lista de discussão da SBMicro e o relacionamento com recursos humanos 

altamente qualificados associados da SBMicro.   

 Ter acesso, mediante pagamento com desconto de associado, a eventos técnico-científicos e 

atividades de capacitação continuada promovidos pela SBMicro, assim como poder 

participar na organização de eventos conjuntos, indústria-academia-governo, como por 

exemplo o Business Forum, realizado durante o evento anual Chip in.  

 Interação com instituições de ensino e pesquisa, promovida pela SBMIcro, no intuito de 

facilitar o acesso ao desenvolvimento e resultados de pesquisas realizadas.                         

 Contribuir nas ações políticas junto ao governo, congresso, outras associações e imprensa, 

para a defesa de medidas de interesse do setor empresarial e acadêmico na área.   

 Divulgação de notícias de interesse da empresa dentre os seus associados efetivos e 

associados aspirantes. 

 

Linnyer Beatrys Ruiz Aylon 
Presidente - SBMicro 
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