22do Congresso Internacional de Aracnologia
Intendencia de Montevideo, Montevidéu, Uruguai
De 5 a 11 de março 2023
Email: 22ica.uy@gmail.com
Facebook: 22nd International Congress of Arachnology
Instagram: @22ica23
Twitter: @22ica23

PRIMEIRA CIRCULAR
Prezados colegas,
A Sociedade Internacional de Aracnologia gostaria de convidá-los ao
22do Congresso Internacional de Aracnologia a ser realizado em
Montevidéu, Uruguai.

Fotografia: M. Casacuberta

Bem-vindos ao Uruguai
O Uruguai é um país pequeno, tranquilo e de mente aberta, localizado na América
do Sul, entre a Argentina e o Brasil. É um dos menores países da região, com
aproximadamente 3 milhões de habitantes. Nosso país é reconhecido
internacionalmente pela beleza de suas praias, pelo futebol e pela gentileza da sua
população.
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O Local: Montevidéu, cidade diversa
Montevidéu foi fundada em dezembro de 1726 e é a capital. A cidade vai hospedar
o 22do Congresso Internacional de Aracnologia. Pequena, vibrante e transbordante
de riqueza cultural, Montevidéu possui diversas caras onde a área industrial e
comercial fusionam-se em uma arquitetura histórica e Neoclássica Europeia.
A cidade possui a beira-mar mais comprida do mundo, mais de 22 quilômetros ao
longo do litoral do Rio da Prata. A ‘cidade velha’ oferece diversas e valiosas
atrações tanto históricas, quanto culturais, com uma variedade de restaurantes
onde provar comida e bebida típica da região.

Fotografia: Acima M. Casacuberta; Em baixo L. Watson
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O logo
Projetado pelos aracnólogos Carlos Perafán e Álvaro Laborda
logo do 22do Congresso Internacional de Aracnologia foi
inspirado no pôster do Primeiro Campeonato Mundial de
Futebol, que foi realizado no Uruguai em 1930.
O artista uruguaio Guillermo Laborde projetou o pôster original
com um estilo art-déco.

22do Congresso Internacional de Aracnologia
O congresso vai ter lugar na Prefeitura da cidade de Montevidéu, ou seja, na
Intendencia de Montevideo, localizada no centro da cidade, de 5 a 11 de março de
2023. No sábado, dia 5 de março, os participantes terão uma noite de
confraternização de boas-vindas. Teremos quatro Palestras plenárias e Palestras
de Jovens Aracnologos convidados.
Teremos dois Simpósios convidados:
‘Tributo ao Norman I. Platnick’ (Organizadores: Gustavo Hormiga & Martín
Ramírez)
‘Mulheres na Aracnologia: entendendo o preconceito de gênero’
(Organizadores: SWA; Ana Lúcia Tourinho, Nancy Lo-Man-Hung, Cibele
Bragagnolo, Lina M Almeida-Silva & Amanda Cruz Mendes)
Nesta circular abrimos a possibilidade de propor Simpósios e Mini-cursos. O jantar
do congresso ocorrerá na sexta, dia 10 de março e a excursão da metade do
congresso, dia 8 de março. Além disso, estamos planejando atividades especiais
para o dia 8 de março de manhã já que estaremos comemorando o Dia
Internacional da Mulher.
Os participantes deverão planejar sua partida no sábado, dia 12 de março, exceto
aqueles que queiram participar da excursão pós-congresso ou continuar sua visita
no Uruguai.
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Palestrantes plenários
Prof. Maydianne Andrade
FRCGS, Department of Biological Sciences, University
of Toronto Scarborough, Canada.
Título tentativo: Control, context, and choosiness:
Flipping the lens to see female tactics in widow
spiders.

Prof. Gustavo Hormiga
Ruth Weintraub Professor of Biology, Department
of Biological Sciences, The George Washington
University, Washington, D.C. and Research
Associate Museum of Comparative Zoology
(Harvard University), California, Academy of
Sciences (San Francisco) and American Museum of
Natural History (New York), USA.
Título tentativo: The evolution of the orb-weaving
spiders: a systematist's perspective
Dr. Abel Pérez González
Investigador Independiente CONICET, Curador
asociado de la Colección Nacional de Aracnología,
División Aracnología, Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia", Argentina.
Título tentativo: Genitalic evolution in Opiliones and
its importance in the systematic of Laniatores

Prof. Maria Elena de Lima Perez Garcia
Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, Programa
de Pós Graduação em Medicina-Biomedicina, Brasil.
Título tentativo: Mining new potential therapeutic
drugs in spider venoms
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Convocação a Simpósios e Mini-Cursos
Convidamos a que apresentem propostas para simpósios e mini-cursos pelo
encontro ICA 2023. Os simpósios deverão ser de interesse geral e ter uma duração
de 90 minutos (até 5 palestrantes, 15 minutos cada um e 5 minutos para
discussão).
Os Mini-cursos deverão ser planejados para acontecer entre quarta-feira 1ro de
março 2023 e sábado 4 de março 2023 e podem ter uma duração de 1 até 4 dias.
As propostas deverão incluir o nome do coordenador, um programa tentativo,
itinerário e o número máximo de participantes (vagas).
Simpósios e Mini-cursos deverão ter um ou mais coordenadores, usualmente a
pessoa ou pessoal que sugeriu o tópico. O coordenador/es serão responsáveis por
realizar o convite aos palestrantes (no caso dos Simpósios) e pela comunicação
com o comitê organizador.
Favor enviar as sugestões a 22ica.uy@gmail.com com o seguinte assunto:
Symposium proposal ou Short-course, antes de data 26 de julho, 2022.
Hospedagem
O congresso será realizado na Prefeitura, Intendencia de Montevideo, localizada no
centro da cidade. A área possui diversas opções de hospedagem. Sugerimos
algumas opções a considerar de acordo com o orçamento de cada um:
Hoteis
Hotel America (40 USD, quarto simples)
http://www.hotelamerica.com.uy/inicio/es
Crystal Tower Hotel (50 USD, quarto simples)
https://crystaltowerhotel.com.uy/rooms-list.html
Ibis Montevideo Rambla (52 USD, quarto simples)
https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+m
aps&utm_source=google+Maps
Albergues
Studentshostel (dormitórios desde 19 USD)
http://www.studentshostel.com.uy/
Airbnb (apartamentos e quartos)
https://es-l.airbnb.com/montevideo-uruguay/stays
Booking (reservas de hotel em Montevideu)
https://www.booking.com/city/uy/montevideo.es.html
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Chegando ao Uruguai
A maioria das linhas aéreas chega ao Aeroporto de Carrasco (MVD), localizado
aproximadamente a 12 quilômetros de Montevidéu. Voos diretos chegam
diariamente desde a Europa, Estados Unidos e o Caribe, assim como conexões
desde São Paulo, Santiago e Buenos Aires. Taxis, ônibus e serviços de transporte
estão disponíveis desde o aeroporto até o centro da cidade.
Balsas diárias partem desde Buenos Aires ao porto de Montevidéu ou ao porto de
Colônia conectando com Montevidéu de ônibus. Temos boa conexão já que várias
companhias de ônibus chegam à rodoviária de Montevideu, ‘Terminal Tres Cruces’.
Requerimentos para visitar o Uruguai>https://turismo.gub.uy/index.php/en/entryrequierements-and-paperwork

Coleta no Uruguai
A Lei 9481 e ordenação 164/996 protege a fauna do Uruguai. Coleta científica e
exportação de espécimes estão reguladas pela ‘Direção Nacional de Biodiversidade
e Serviços Ecossistêmicos (DINABISE), Ministério de Ambiente, Uruguai’.
Os interessados em obter autorização para coletar e exportar espécimes no
Uruguai, deverão preencher um formulário de solicitação ingressando a:
https://bpmgob.ambiente.gub.uy/tramites/disponibles
É preciso fazer o registro no site da Presidência da República e seguir os seguintes
passos para começar o procedimento formal:
1. Ingressar a ‘Solicitud de Permiso de Colecta Científica’ (Solicitação de Permissão
de Coleta Científica).
2. Preencher a seção ‘Certificados de Importación / Exportación de Fauna’
(Certificados de Importação/Exportação de Fauna).
3. Ao finalizar os passos 1 e 2, escrever um correio à Dr. Claudia Elizondo (Email:
claudia.elizondo@ambiente.gub.uy) indicando que você preencheu o formulário
online.
Caso você esteja planejando coletar antes ou depois do congresso, recomendamos
realizar a solicitação para obter a autorização o mais breve possível.
Adicionalmente, para a coleta de espécimes em Áreas Protegidas do Uruguai, você
deve enviar um correio com a solicitude a Sebastián Horta do Sistema Nacional de
Áreas Protegidas: shorta06@gmail.com .
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Atenção: Formulário Pré-inscrição
Se você estiver planejando participar do 22do ICA em Montevidéu, Uruguai, por
favor, preencha o formulário de pré-inscrição em:
https://forms.gle/abBBaSbKiE1woBPy8

Em Breve!!!
Na Segunda Circular informaremos sobre a inscrição, submissões de resumos, o
programa do congresso, bolsas, excursões para os participantes e acompanhantes
e atividades emocionantes para fazer com que o 22do Congresso Internacional de
Aracnologia seja totalmente memorável.

Entre em contato conosco através:
Email: 22ica.uy@gmail.com
Facebook:

22ndInternationalCongressofArachnology
Instagram: @22ica23
Twitter: @22ica23

Fotografia: M. Casacuberta
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