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Terceira circular 
 
Com o objetivo de ter uma agenda completa e interessante, a comissão organizadora tem 
planejado uma série de eventos, atividades e espaços onde os participantes podem dedicar todo o 
seu tempo, mesmo tempo livre, completamente a ácaros. 
 
Esta circular contém informações sobre: 
 

1. FICHAS DE INSCRIÇÃO 
2. PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 
3. FORMULARIO DE ENVIO DE RESUMOS 
4. PALESTRAS 
5. CURSOS PRÉ E PÓS-CONGRESSO 
6. ESPAÇOS ALTERNATIVOS 

a. SALA DE TAXONOMIA  
b. ACARIMANTES 

7. TURISMO 
 

1. FICHAS DE INSCRIÇÃO 
Temos habilitado o formulário de inscrição que pode ser preenchido, ainda que o pagamento não 
tenha sido feito. A ficha de inscrição foi elaborada com a intenção de ter uma estimativa mais 
clara das preferências de pesquisa, tópicos de trabalho, preferências em acomodação e 
participação em outras atividades. 
 
O formulário de inscrição pode se preencher no seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/inscricao-e-pagamento/registro 
 
Além disso, o custo com desconto será mantido durante todo o mês de dezembro para os 
participantes que preencherem a ficha de inscrição nos próximos dias. 
 
Lembramos que a única maneira de legalizar a sua inscrição é realizando o pagamento na sua 
categoria. 
 



 

2. PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 
Os pagamentos eletrônicos já estão habilitados para a conferência. O primeiro prazo do 
pagamento (pagamento com desconto) foi prorrogado até 31 de dezembro de 2015 para as 
pessoas que preencherem o formulário de inscrição. 
 
Alguns pagamentos internacionais foram infelizmente rejeitados por causa de restrições na 
Colômbia para evitar fraudes eletrônicas. Se você tentou fazer o pagamento e não conseguiu, é 
necessário, antes de fazer a próxima tentativa, ligar para seu banco pedindo a liberação do cartão 
de débito ou crédito para o pagamento do evento na Colômbia. 
 
Para maiores informações sobre o uso de cartões na Colômbia, consulte: 
http://seecolombia.travel/blog/2011/09/problem-with-credit-cards-in-colombia-a-guide-to-using-
credit-cards-abroad-here-in-colombia/ 
 
Para realizar o pagamento deve ir ao web-site (ver link) e, em seguida selecionar a opção 
correspondente à sua categoria, como demonstrado a seguir:  
 
Pagamento: http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/inscricao-e-pagamento/pagamento 

 

3. FORMULARIO DE ENVIO DE RESUMOS 
Os resumos serão aceitos até 15 de fevereiro de 2016. O resumo e o título devem ser preparados 
antes de preencher o formulário usando o Microsoft Word, Arial tamanho 11, espaçamento 1. 
Depois de ter preparado o resumo, título, lista de autores e suas afiliações, eles devem ser 
copiados e colados nos espaços apropriados no formulário. É importante notar que o título deve 
ser de máximo 150 caracteres, incluindo espaços e o corpo do resumo deve ser de máximo 1750 
caracteres, incluindo espaços.  
 
Confira todos os campos e resumo antes de enviar o formulário, porque não será permitida a 
troca do resumo submetido por novas versões. Se for enviar mais de um resumo, preencha o 
formulário novamente, garantindo que os nomes dos autores sejam escritos da mesma forma em 
todos os resumos submetidos. 
 
O formulário pode ser encontrado no seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/inscricao-e-pagamento/resumos  



 

4. PALESTRAS 
Acompanhem-nos nas conferências magistrais sobre vários dos tópicos mais importantes da 
Acarologia atualmente. 

 
Palestra inaugural 

ACAROLOGÍA LATINOAMERICANA EN EL CONTEXTO MUNDIAL. 
Nora Cristina Mesa Cobo 

Universidad Nacional de Colombia 
 

FALSE SPIDER MITES -  FROM CHALLENGING PESTS TO COMPLEX BIOLOGICAL 
MODELS 

Jose Carlos Verle Rodrigues 
University of Puerto Rico 

 
PHYLOGENY AND EVOLUTION OF HOUSE DUST MITES 

Pavel Klimov 
University of Michigan 

 
POPULATION DYNAMICS AND BIOLOGICAL CONTROL 

Arne Janssen 
University of Amsterdam 

 
THE NEMATALYCIDAE: MACROEVOLUTION AND ITS PHYLOGENETIC 

IMPLICATIONS 
Sam Bolton 

The Ohio State University 
 

UROPODINA SYSTEMATICS. FOURTH TIME THE CHARM? 
Hans Klompen 

The Ohio State University 
 

ÁCAROS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA 
Ronald Ochoa 

USDA 
 

Palestra de clausura 

¿Y AHORA, QUE HACEMOS ? 
AND NOW, WHAT DO WE DO? 
E AGORA, O QUE FAZEMOS?  

Gilberto José de Moraes 
Universidade de São Paulo 

 
Para mais informações consulte o seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/academicopt/palestrantes  
 



 

5. CURSOS PRÉ E PÓS CONGRESSO 
A ficha de inscrição para o congresso tem um espaço para manifestar seu interesse em participar 
de cursos de pré e pós-congresso. Preencha este espaço somente se tiver interesse em participar 
destes. Cada curso tem uma capacidade máxima de 20 participantes. 
 
O custo de cada curso é de $ 250.000 (duzentos e cinquenta mil pesos) para os participantes do 
congresso e $ 350.000 (trezentos e cinquenta mil pesos) para os não participantes. 
 
Veja mais informações sobre os cursos no seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/2015-12-10-19-54-36/cursospt 
 
Os tópicos dos cursos são: 
 
Cursos Pré-congresso (23 - 26 de junho de 2016) 
 
ÁCAROS ASSOCIADOS A VERTEBRADOS NA REGIÃO NEOTROPICAL 
FERRAMENTAS BIOGEOGRÁFICAS APLICADAS À ACAROLOGIA  
 
Cursos Pós- congresso (1 - 4 de junho de 2016) 
  
ÁCAROS DE IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA  
ESTATÍSTICA PARA ECOLOGIA DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS  
 
 

6. ESPAÇOS ALTERNATIVOS 
 

a. SALA DE TAXONOMIA 
 
¿Ainda com material sem identificar? 
 
Pensando que o II Congresso Latinoamericano de Acarologia reunirá em um lugar vários dos 
especialistas mais reconhecidos no mundo em diferentes áreas da Acarologia, o Instituto de 
Pesquisa em Acarologia CIAcari programou a sala de Taxonomia. Esta sala tem um espaço 
adequado com equipamento ópticos e literatura atualizada em vários grupos de ácaros, para que 
com ajuda expertos em cada tema e um bom café, possa se examinar ácaros ao microscópio e 
possivelmente até identifica-los. 
 
Portanto, não se esqueça de trazer suas montagens e, se eles tiverem algum tempo em sua 
agenda, no âmbito do programa da conferência, você poderá se beneficiar desta oportunidade. 
 
Para mais informações consulte o seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/2015-12-10-19-54-36/sala-da-taxonomia 
 



 

b. ACARIAMANTES 
 
Por ocasião de criar oportunidades para o lazer paralelo ao acadêmico, temos o prazer de fazer 
um cordial convite para o evento chamado "Acariamantes". Este evento é destinado os amantes 
dos ácaros de qualquer profissão, que procuram através de técnicas artísticas expressar a paixão 
que tem pelos ácaros, mostrando ao público em geral o lado criativo dos pesquisadores. Para 
isso, selecionamos três categorias de participação: 
 
1) Material 2D: pintura, desenho, gravura, vídeos e fotografias. 
2) Material 3D: escultura, instalação, dotações, objetos utilitários e acessórios. 
3) Intangível: peças de teatro, poemas, canções, etc. 
 
Nesta iniciativa, para a categoria um e dois, haverá uma área de exposição permanente para cada 
uma das obras. Para a categoria três, teremos um tempo e espaço dentro do calendário geral do 
congresso, que será informado com antecedência. 
  
Estamos buscando patrocínio de revistas e organizações de arte para fornecer alguns incentivos 
para os vencedores de cada categoria e possível publicação das referidas obras na forma física e / 
ou digital. 
  
Para mais informações consulte o seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/2015-12-10-19-54-36/acariamantes 
 

7. TURISMO PÓS-CONGRESSO 
 
A empresa Colombia Mountain Expeditions irá gerenciar as expedições pós-congresso 
 
http://colombiamountain.com/ 
 
Criamos várias opções de viagens a dois dos destinos mais atraentes da Colômbia, para que os 
participantes do congresso consigam conhecer e desfrutar de alguns ecossistemas únicos no 
planeta. 
 
As viagens pós-congresso serão realizadas em qualquer dia no período de 1 a 6 de junho de 
2016. Assim, mesmo que você planeje participar cursos pós-congresso, poderá ainda participar 
de um ou dois itinerários. A empresa formará grupos de 4 a 10 pessoas para cada viagem e cada 
destino. As opções são mostradas a seguir: 
 
1) Parque Nacional Natural Los Nevados 
 
O Parque Nacional Natural los Nevados tem como finalidade principal fortalecer a conservação 
de alguns dos principais ecossistemas e recursos da América Latina, como os “super-paramos”, 
“paramos”, florestas alto andinas e glaciais. 
 



 

Esta viagem foi planejada para aqueles que desejam conhecer os picos nevados ou são 
entusiastas do montanhismo, para conhecer alguns dos lugares mais bonitos de nosso país. 
Durante os passeios e caminhadas, vários destes ecossistemas únicos dos Andes serão 
conhecidos, podendo-se observar várias espécies endêmicas adaptadas a altitudes elevadas. 
 
Custos 
Um dia: $310.000 (Trezentos e dez mil pesos colombianos) 
Dois dias: $450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil pesos colombianos) 
 
2) Observação de aves, caminhada e passeios a cavalo no Vale do Cocora 
 
O Vale do Cocora é o habitat da árvore nacional do nosso país, a palma de cera Ceroxylon 
quindiuense, que também é a palma mais alta do mundo, atingindo mais de 60 metros, e que 
cresce à maior altitude. O Vale do Cocora está a uma altitude entre 1.800 e 2.400 metros acima 
do nível do mar, pertencendo ao Parque Nacional Natural Los Nevados. 
 
Durante os passeios poderá se observar uma grande diversidade de flora e fauna dos Andes 
colombianos, como o papagaio de orelha amarela, Ognorhynchus icterotis, que nidifica 
principalmente nas palmas de cera. 
 
Custos 
Um dia: $ 210.000 (duzentos e dez mil pesos colombianos) 
Dois dias: $ 400.000 (quatrocentos mil pesos colombianos) 
 
3) Opcional  
Se quiser fazer um plano que inclui um dia no Vale do Cocora e um dia no Parque Nacional de 
los Nevados, deve adicionar ao custo de um dia de cada destino o valor de $130.000 (cento e 
trinta mil pesos colombianos), correspondente a um dia de alojamento em Salento. 
 
Para mais informações consulte o seguinte link: 
http://clac.ciacari.com/index.php/pt-br/2015-12-10-19-54-36/excursoes  
 
 
Esperamos sua participação positiva e entusiasta!! 
 
Comissão Organizadora 
II Congresso Latinoamericano de Acarologia 


