
 

II Congresso Latino-Americano de Acarologia 
IICLAc 
Segunda Circular 
 
Montenegro, Quindio, Colombia 
27 - 31de maio, 2016 
Nós convidamos você a se inscrever e participar no segundo Congresso Latino-
Americano de Acarologia IICLAc que terá lugar em Montenegro, Quindio, Colômbia 
da Sexta-feira 27 até terça-feira 31, maio 2016. 
 
Modificação das datas 
A pedido dos participantes e para facilitar a participação de mais acarólogos as datas 
forma modificadas de 24-28 maio a 27-31 maio de 2016. Esperamos que a alteração não 
afete seus planos. 
 
Local do Congresso 
O congresso será realizado no Hotel Las Camelias (http://www.camelias.com.co/) na 
cidade de Montenegro, Quindio, Colômbia. O hotel está localizado perto das cidades de 
Armênia e Pereira e seus respectivos aeroportos: Aeropuerto Internacional Matecaña de 
Pereira, 47 km, e o Aeroporto Internacional El Edén, de Armênia, a 8 km do hotel. 
 
Página web 
O site oficial d congresso é http://clac.ciacari.com/. Lá você pode ver informação geral 
do Congresso. Opções de inscrição, pagamento eletrônico e envio de resumos, serão 
ativadas até o final de julho de 2015. 
 
Custos 
A taxa de inscrição inclui: 
1. Participação no evento 
2. Acomodação triple para 4 noites 
3. Café da manha, almoço e jantar estilo buffet todos os dias do evento* 
4. Dois lanches diários (uma de manhã e outra à tarde) 
5. Acesso ao 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 banho turco), ao parque aquático "Acualandia" e ao lago. 
8. Acesso a trilha ecológica, playground, gym, parque infantil "Camelandia" 
campos desportivos e à Fonda de Pipe (bar). 
9. Bar livre (open bar) com bebidas ilimitadas** 
10. Internet wireless  
11. Seguro de hotéis e serviços de enfermagem 
12. Acesso à festa de encerramento 
*Café da manhã e almoço no primeiro dia (24 de maio) são excluídos, dado que as 
atividades e entrada no Hotel será a partir das 15:00. O último dia 
(28 de maio), haverá apenas café da manhã, dado que ao meio dia o evento vai ter 
acabado. 
*bebidas nacionais só (alcoólicas e não alcoólicas) sem limitar o consumo durante cada 
dia do evento a partir das 19:00 e até as 02:00. 
Os custos para os acompanhantes menores de 4 anos, crianças de 4 a 10 anos e adultos 
que não participem das atividades acadêmicas estão detalhados a seguir. 



 

No site do hotel (http://www.camelias.com.co/) podem ser reservadas noites adicionais 
se desejam chegar mais cedo ou prolongar a sua estadia. 
 
Tabela de pagamento do II Congresso Latino-Americano de Acarologia (em $ COP) 
 
Tabela 1. Custos com desconto e tarifa inteira  
 
 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 
 
Os custos apresentados na Tabela 1 são para acomodação triple ou quádruplo. Pode se 
pagar em duas frações, cada fração é a metade do preço total (ou a tarifa inteira) 
mostrada na tabela 1. Por exemplo, para alunos de graduação com 25% de desconto 
cada fração é $ 525.000.  
 
Tabela 2. datas de pagamento em frações de acordo com desconto. 
 
% Desconto  Primeira fração  Segunda fração  
25%             1-Jun-2015/31-Out-2015         1-Nov-2015/20-Dez-2015  
15%   1-Nov-2015/20-Dez-2015          21-Dez-2015/17-Jan-2016 
Preço total  21-Dez-2016/19-Mar-2016         20-Mar-2016/24-May-2016 
 
Se for escolhida a opção de pagamento em parcelas e pagamento da segunda parcela é 
passado o prazo, o segundo valor deve ser calculado com base no valor da próxima data 
 
Tabela 3. Custos e datas de pagamento para acompanhantes 
Categoria de pagamento 1-Jun-2015/ 1-Nov-2015/ 1-Mar-2016/ 
para acompanhantes   31-Out-2015  29-Fev-2016 24-Mai-2016 
 
Menor de 4 anos de idade    $ 20.000     $ 25.000     $ 30.000 
Criança com de 4 a 10 anos    $ 600.000         $ 650.000       $ 700.000  
Adulto ou maior de 10 anos    $ 900.000         $ 950.000      $ 1.000.000 
 
Adicional para acomodação duplo $ 100,000 
Adicional para acomodação simples $ 450,000 
 
 
 
 



 

Programa 
O programa do congresso inclui simpósios, apresentações orais e posters que 
cobrem vários aspectos da acarologia. Os organizadores vão situar os trabalhos 
recebidos em sessões específicas dentro dos simpósios e grupos de trabalho propostos. 
 
Sexta-feira - 27 de maio de 2016 
14:00-17:00 Chegada e registro 
17:00-18:30 Cerimônia de Abertura e Palestra Inaugural 
18:45-20:30 Jantar 
21:00 Festa de Boas-vindas 
Sábado - 28 de maio de 2016 
07:00 - 8:00 Café da manhã 
8:00 - 09:30 Apresentações 
9:30-10:00 Coffee Break 
10:00-11:30 Apresentações 
11:30-11:30 Palestra magistral 
12:30-13:30 Almoço 
13:30-15:00 Apresentações 
15:00-15:30 Coffee Break 
15:30-17:00 Apresentações 
17:00-18:00 Palestra magistral 
18:00-19:00 Posters 
19:00-20:30 Jantar 
22:00 Evento de socialização 
Domingo 29 de maio de 2016 
07:00 - 8:00 Café da manhã 
8:00 - 09:30 Apresentações 
9:30-10:00 Coffee Break 
10:00-11:30 Apresentações 
11:30-11:30 Palestra magistral 
12:30-13:30 Almoço 
13:30-15:00 Apresentações 
15:00-15:30 Coffee Break 
15:30-17:00 Apresentações 
17:00-18:00 Palestra magistral 
18:00-19:00 Posters 
19:00-20:30 Jantar 
22:00 Evento de socialização  
Segunda-feira - 30 de maio de 2016 
07:00 - 8:00 Café da manhã 
8:00 - 09:30 Apresentações 
9:30-10:00 Coffee Break 
10:00-11:30 Apresentações 
11:30-11:30 Palestra magistral 
12:30-13:30 Almoço 
13:30-15:00 Apresentações 
15:00-15:30 Coffee Break 
15:30-17:00 Apresentações 
17:00-18:00 Palestra magistral 
18:00-19:00 Posters 



 

19:00-20:30 Jantar 
22:00 socialização Evento 
Terça-feira - 31 de maio de 2016 
07:00 - 8:00 da manhã 
8:00 - 09:00 Reunião SLA e III CLAC 
9:00-11:00 Acaroloco (Amantes Acari) 
11:00-12:00 Encerramento do Evento 
 
Simpósios 
Os espaços estão abertos à apresentação de propostas de simpósios. 
Esperamos sua participação, dado que estamos tentando organizar um congresso 
estimulante e motivador. Considerando que ainda estamos trabalhando na organização 
do grupos de trabalho e simpósios, todas as idéias são bem-vindas. Por favor, envie as 
suas sugestões ou perguntas ao Comitê Organizador (email: contactoclac@ciacari.com)  
 
Cursos 
Os cursos post congresso propostos são: ÁCAROS ASSOCIADOS COM 
VERTEBRADOS NA REGIÃO NEOTROPICAL. Ecologia evolutiva das relações 
interespecíficas entre ácaros e vertebrados, ACAROLOGIA AGRÍCOLA. Taxonomia, 
controle biológico e espécies de importância quarentenaria. Estes irão ter lugar entre 1 e 
4 de Junho de 2016. 
Espere mais informações na próxima circular e no site 
 
Comissão organizadora 
• José Orlando Combita Heredia 
Ohio State University 
• Karen Muñoz Cardenas 
University of Amsterdam 
• Alexander Sabogal González 
Ciacari SAS 
• Luz Stella Fuentes 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
• Elisa Jimeno Calle 
University Jorge Tadeo Lozano 
• Daniel Carrillo 
University da Florida 
• Jorge Peña 
University da Florida 
• Diana Rueda 
Universidade de São Paulo 
 
¡Esperamos vocês em Quindio! 


