
 

 
 
Informação extraordinaria II Congresso Latinoamericano de Acarologia 
 
1. Bolsas 
 
Temos o prazer de anunciar as bolsas “Maurice W. Sabelis” para os melhores trabalhos de 
graduação y pós-graduação, patrocinada pela empresa Koppert Biological Systems 
 

  
Graduação 

Pós-
graduação 

Oral 
1º lugar 100%* 100% 

2º lugar 50% 50% 

Póster 
1º lugar 75% 75% 

2º lugar 25% 25% 

 
 
Requisitos para se candidatar às bolsas Maurice Sabelis* 
 

 Submeter o resumo até o 15 de março e fazer o pagamento a inscrição ao congresso 
antes do 31 de março de 2016. 

 Asistir ao congresso. 

 Realizar a apresentação do trabalho 

 Obter a maior pontuação no tipo de apresentação oral ou póster 

 A pontuação final será a media ponderada obtida da avaliação do resumo (40%) e da 
apresentação (60%). 

 
Da mesma forma, temos o prazer de anunciar que com as contribuções da “Asociación 
Colombiana de Zoología”, vão ser outorgadas 8 bolsas* que cobrem 25% da taxa de 
inscrição. Estas bolsas serão sorteadas entre os estudantes que: 1) participem do congresso, 
2)  submtam o resumo até o 15 de fevereiro e 3) paguem sua inscrição antes do 31 de março 
de 2016 
 
*A porcentagem da bolsa outorgadaesta baseada no pagamento com o 25% de desconto 
 
 
2. Lembramos que todas as pessoas interessadas em participar no II CLAc, precisam 
prencher o formulario de inscrição. Esclarecemos que não é necessario ter realizado o 
pagamento para poder prencher o formulario. Este formulario tem o objetivo principal de 
estimar o número de participantes e acompanhantes para que o comité organizador consiga 
separar os quartos para os participantes. 
 
Para prencher o formulario, siga este link: 
 



 

http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/inscripcion 
 
3. Para incentivar mais acarólogos para participar do congresso, nós estendemos as datas 
para submissão de resumos e pagamento com 25% de desconto até 15 de março. 
 
Para o envio de resumos utilizar o seguinte link: 
 
http://clac.ciacari.com/index.php/es/registro-y-pago/resumenes 
 
 
4. Também expandimos pagamentos desconto mais de uma semana até 15 de fevereiro. 
 
Estamos satisfeitos de informar que estao disponiveis outros meios de pagamento com 
cartão de credito. As pessoas ou instituciones que conseguiram fazer o pagamento por 
medio dos botões de pagamento disponiveis no site do congresso, tem a opção de enviar um 
email a contactoclac@ciacari.com indicando específicamente que tipo de pagamento querem 
fazer (por exemplo: inscrição ao congresso em alguma categoría, participação em algum 
curso, preferência de dormitorio –simples ou duplo-). Com estas informações enviaremos o 
seu e-mail um link de pagamento direto, para facilitar o pagamento. 
 
As novas datas são: 
 
 

Categorias para 
Pagamentos 

Até 15-fev-2016 
16-fev-2016 / 31-mar-
2016 

1-abr-2016/27-
mai-2016 

ESTUDIANTES 
GRADUAÇÃO 

 $1,050,000  $1,190,000  $1,400,000 

ESTUDIANTES 
PÓS-GRADALÇÃO 

 $1,200,000  $1,360,000  $1,600,000 

PROFESIONALES  $1,350,000  $1,530,000  $1,800,000 

* os valores estão em pesos colombianos 
 
 
Atenciosamente 
 
Comité Organizador 
II Congresso Latinoamericano de Acarologia 
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