
 

 



 

Temos o prazer de convidá-lo para o II Congresso Latino-Americano de Acarologia que 
será realizado de 24 a 28 de maio de 2016 no Hotel Campestre & Centro de 
Convenciones Las Camelias (Montenegro, Quindío, Colômbia). 
 
A página web do evento está sendo projetada no momento e estará em vigor no final de 
julho. Novidades sobre o congresso serão carregadas para a página. 
 
Entidades colaboradoras: 
• SLA Sociedad Latinoamericana de Acarología 
• GCA Grupo Colombiano de Aracnología 
• Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
• CIAcari. SAS 
• Acarology Laboratory Ohio University 
 
O congresso terá um formato de grupos de trabalho; dentro de cada grupo serão 
realizados diferentes simpósios. A idéia principal de cada simpósio é culminar em uma 
mesa para gerar um relatório com os participantes para cada simpósio onde temas de 
interesse geral, ambos os expositores e participantes querem propor são abordadas, tais 
como: normatividades, a cooperação internacional para apresentar / futuros projetos, 
metodologias unificadores, entre muitos outros. 
 
O congresso terá um formato de grupos de trabalho em que diferentes simpósios serão 
realizados. A idéia principal de cada simpósio é culminar em uma mesa para gerar um 
relatório em que temas de interesse geral sejam propostos por expositores e 
participantes; temas tais como: normatividades, cooperação internacional para projetos 
atuais ou futuros, unificação de metodologias, entre muitos outros. 
 
Os grupos de trabalho e simpósios são distribuídos da seguinte forma: 
 
1. sistemática, taxonomia molecular e morfologia. 
2. biologia, ecologia, comportamento e conservação. 
3. ácaros de importância agrícola. 
 
A comissão organizadora deste evento consiste em: 
José Orlando Combita Heredia 
Ohio State University 
Elisa Jimeno Calle 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Alexander Sabogal González 
Ciacari SAS  
Daniel Carrillo 
University of Florida 
Karen Muñoz Cárdenas 
University of Amsterdam 
Luz Stella Fuentes 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
 
O e-mail de contato é: contactoclac@ciacari.com 
 
Informações sobre o local 



 

O hotel está localizado na zona cafeeira (Quindío, no centro do país), 290 quilômetros 
de Bogotá (cerca de cinco horas de estrada). Tem uma capacidade para 350 pessoas, e 
oferece condições logísticas necessárias para a realização do CLAc: instalações 
espaçosas e confortáveis para proporcionar aos participantes a melhor experiência 
durante a reunião. Além disso, sua localização estratégica dá muitos benefícios para o 
público por causa de sua proximidade com a cidade de Armenia e diferentes atrações 
turísticas na região. Estão perto do Aeroporto Internacional Pereira Matecaña (47 km) e 
do Aeroporto Internacional El Eden de Armenia (8 km). 
 
Hotel Campestre las Camelias: http://www.camelias.com.co 
https://www.youtube.com/watch?v=hHwPiZ79Nkg 
Visita Colômbia: https://www.youtube.com/watch?v=5Efwfy7__L0 
Informações turísticas: http://www.colombia.travel/en/ 
Zona cafeeira: https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA 
 
Submissão de resumos para a conferência ou pôster 
Em todos os grupos de trabalho, haverá a possibilidade de apresentar um pôster ou 
apresentação oral. Quem estiver interessado em apresentar seus trabalhos devem enviar 
um resumo. Isso deve refletir o conteúdo geral da apresentação, incluindo a questão de 
pesquisa e os principais resultados e conclusões em uma única página. O modelo e 
exemplo para os resumos estará disponível no site do congresso e na segunda circular. 
Todos os resumos serão editados pelos organizadores. 
 
Cursos pré e pós-congresso 
 II CURSO DE ECOLOGIA FUNCIONAL DE ÁCAROS EM ECOSSISTEMAS 
NEOTROPICAIS Ácaros como um modelo para identificar os processos e dinâmicas 
em resposta a mudanças bruscas ou graduais no ecossistema. Conduzido por: Hans 
Klompen e Orlando Combita. 
 
II CURSO DE CAMPO DE ÁCAROS ASSOCIADOS COM VERTEBRADOS NA 
REGIÃO NEOTROPICAL 
Ecologia evolutiva das interações interespecíficas entre ácaros e vertebrados. Conduzido 
por: Hans Klompen e Orlando Combita. 
 
Espere mais informações sobre cursos pré e pós-congresso, concursos de fotografia, 
vídeo e apresentação de outros aspectos da acarologia. 
 
Informação Geral 
Para este evento a Comissão Organizadora do II CLAc definiu um plano de custos, que 
inclui: 
 
1. Inscrição no Congresso 
2. Alojamento em quarto triplo para 4 noites 
3. O pequeno-almoço, almoço e jantar estilo buffet todos os dias do evento* 
4. Dois lanches diários (um de manhã e outro à tarde). 
5. Entrada à cocktail e jantar de boas-vindas 
6. Estações de café permanentes 
7. Acesso às zonas húmidas (o hotel dispõe de 5 piscinas, 3 banheiras de 
hidromassagem, sauna e sala de vapor), o parque aquático "Acualandia" e o lago. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Efwfy7__L0
http://www.colombia.travel/en/
http://www.colombia.travel/en/
https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA
https://www.youtube.com/watch?v=09Kpc65OwNA


 

8. O acesso à trilha ecológica, playground, ginásio, parque infantil "Camelandia", 
campos desportivos e à Fonda do Pipe (bar). 
9. Bar livre (open bar) com bebidas ilimitadas** 
10. Internet sem fio. 
11. Seguro no hotel e serviço de enfermagem. 
12. Entrada à festa de final do Congresso. 
 
* Café da manhã e almoço no primeiro dia (24 de maio) estão excluídos, tendo em conta 
que atividades e entrada no Hotel serão a partir das 15:00h. O último dia (28 de maio) 
irá apenas café da manhã, porque para o meio dia o evento de será fechado. 
* bebidas nacionais só (alcoólicas e não-alcoólicas) consumo ilimitado durante todos os 
dias do evento a partir das 19:00 até 02:00h. 
  
Também são calculados os preços para acompanhantes: crianças menores de 4 anos, 
crianças de 4-10 anos e adultos que não frequentam atividades acadêmicas. Além disso, 
há a taxa adicional para os participantes que desejam ficar em quarto individual ou 
duplo. 
 
Acreditamos que o mais valioso deste congresso, além de seu conteúdo, será a 
possibilidade de se manter em contacto com toda a comunidade acarológica Latino-
Americana e com os convidados especiais da América do Norte e da Europa, não só no 
meio acadêmico, mas também em momentos e áreas de descanso. 
  
Os preços do congresso listados são em pesos colombianos (Col $), então deve se 
consultar a taxa de câmbio do dia do pagamento. Para informação do câmbio monetário 
a peso colombiano, recomendamos entrar periodicamente nos seguintes endereços: 
www.xe.com/ucc/ ou www.colombia.com/cambio_moneda/index.asp 
  
É uma condição indispensável enviar uma cópia digitalizada do comprovante de 
pagamento, uma vez foi cancelada qualquer taxa, para contactoclac@ciacari.com para 
assegurar o devido registro de inscrição, e receber a respectiva mensagem de 
confirmação pela Comissão Organizadora. 
  
Pensando que o custo global da conferência inclui todas as despesas, a comissão 
organizadora preparou uma tabela de pagamentos e prazos de modo que ele pode ser 
feito em diferentes frações. O custo será mantido de acordo com a data em que foi feito 
durante o primeiro pagamento. 
 
Tabela do pagamento do II Congresso Latino-Americano de Acarologia (em $ COP) 
 
 Pagamento 

com desconto 
de 25%  

Pagamento 
com desconto 
de 15% 

Tarifa inteira 

Categorias de pagamento 1-Jun-2015/31-
Out-2015 

1-Nov-
2015/29-fev-
2016 

1-Mar-
2016/24-mai-
2016 

Estudantes de Graduação 
 

 $       1.050.000  $      1.190.000  $  1.400.000 



 

Estudantes de Pós-graduação  $       1.200.000  $      1.360.000  $  1.600.000 

Profissionais  $       1.350.000  $      1.530.000  $  1.800.000 
 
 
 
 Pagamento com desconto de 15% 

Categorías de pagamento em 
parcelas 

1ra parcela        2da parcela       

       1-nov-2015/         
20- dez-2015 

21-dez-
2015/17-jan-

2016 

Estudantes de Graduação  $   595.000  $   595.000 

Estudantes de Pós-graduação  $    680.000  $  680.000 

Profissionais   $    765.000  $  765.000 
 
 
 Tarifa plena 

Categorías de pagamento 
em parcelas 

1ra fracción        2da fracción       

21-dez-2016/           
19-mar-2016 

20-mar-2016/24-
mai-2016 

Estudantes de Graduação  $      700.000  $      700.000 

Estudantes de Pós-
graduação 

 $      800.000  $      800.000 

Profissionais   $      900.000  $      900.000 
 
 
Categorías de pagame para 
acompanhantes 

1° pagamento 2° pagamento 3° pagamento 

Menor de 4 anos  $        20.000  $       25.000  $       30.000 

De 4 a 10 anos  $      600.000  $     650.000  $     700.000 

Adulto o mais velho de 10 anos  $      900.000  $     950.000  $ 1.000.000 
 
 
Adicional para ocupação dupla  $      100.000 

Adicional para ocupação 
individual 

 $      450.000 

 



 

 
Nós pedimos aos estudantes de pós-graduação a apresentar um suporte de estudo 
universitário para o registro. 
Para receber informação detalhada via correio, por favor registrar no site da Sociedade 
Latino-Americana de Acarologia (http://slacarologia.org/) ou escreva ao e-mail 
contactoclac@ciacari.com 
  
Nós aguardamos a sua presença 
  
Cordialmente, 
  
Comissão Organizadora 
II Congresso Latino-Americano de Acarologia 
Junho 2015 


