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

  

SEGUNDA CIRCULAR 

Temos várias notícias e atualizações para compartilhar com 

você. Esperamos que agora você tenha decidido vir ao 22º Congresso 

Internacional de Aracnologia no Uruguai. Chegou a hora de se inscrever 

e começar a reservar sua acomodação! 

 

 
 
Boas-vindas a Montevidéu (Foto: M. Casacuberta) 
 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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Nosso evento recebeu apoio institucional do Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (MEC), Facultad de 

Ciencias (UdelaR) y Sociedad Zoológica del Uruguay. O evento foi 

declarado de interesse nacional pela Presidência da República, e de 

interesse ministerial pelo Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Ambiente, e Ministerio 

de Salud Pública. 

 

Conferencistas  

Temos o prazer de anunciar quatro conferencistas principais 

confirmados: Maydianne Andrade (University of Toronto 

Scarborough, Canadá), Maria Elena De Lima Perez Garcia (Faculdade 

Santa Casa de Belo Horizonte, Programa de Pós Graduação em 

Medicina-Biomedicina, Brasil), Gustavo Hormiga (The George 

Washington University, Harvard University, Academy of Sciences & 

American Museum of Natural History, EUA), e Abel Pérez González 

(Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 

Argentina).          

 
Mastophora catarina (Foto: D. Hagopián) 
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Simpósios e oficinas pré-congresso 

Poderemos aproveitar estes cinco simpósios:  

1. Homenagem a Norman I. Platnick (Coordenadores: Gustavo 

Hormiga e Martín Ramírez)  

2. Mulheres na Aracnologia: entendendo o viés de gênero 

(Coordenadoras: Support Woman in Arachnology (SWA), Ana Lúcia 

Tourinho, Nancy Lo-Man-Hung, Cibele Bragagnolo, Lina M Almeida-

Silva e Amanda Cruz Mendes) 

3. Solifugae: conhecimento atual e direções futuras 

(Coordenadores: David Vrech e Paula Cushing) 

4. Aranhas Sociais (Coordenadora: Carmen Viera) 

5. Avanços no papel das aranhas nos agroecossistemas 

(Coordenadores: Luis Fernando García e Stano Pekár) 

 

Também teremos duas oficinas de pré-congresso:  

1. Atualização das diretrizes para trabalhos aracnológicos em 

Zootaxa (Coordenadores: Christoph Muster e Peter Jäger), aberto a 

editores de Arachnida anteriores e atuais da Zootaxa. 

2. Reconhecendo e Interrompendo o Viés Inconsciente em STEM 

(Coordenadora: Maydianne Andrade), 5 de março, das 9:00 às 13:00 

horas no Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 

(IIBCE). Inscrições: 22ica.uy@gmail.com com o assunto: Workshop 

STEM. Cotas limitadas (até 50) 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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Acanthopachylus aculeatus (Foto: M. Casacuberta) 

 

Registro e submissão de resumos 
 
Data limite para apresentação de resumos: 16 de novembro de 2022 
Data limite para registro antecipado: 30 de novembro de 2022 
Data limite para registro: 30 de janeiro de 2023 
 
Taxas do Congresso (em dólares americanos)* 
 
 Antecipado Regular 
Membro da ISA  US$340 US$390 
Não membros  US$390 US$440 
Estudantes e aposentades ISA   US$250 US$280 
Estudantes e aposentades  
não-ISA  US$280 US$310 
Acompanhantes US$250 US$250 
  

*A recepção noturna, os coffee-breaks, a excursão no meio do 
congresso e o banquete noturno estão incluídos nas taxas do 
congresso. Garrafa de água, caneta, caderno e adesivo com o logotipo, 
também estão incluídos no preço. 
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Para pagamento: 

- Na plataforma Paypal com o seguinte link:  paypal.me/arachuy  

- Ou você pode transferir seu pagamento pela Western Union para:  

Nome: Valeria Daiana Rodriguez Ramón  

Destino: Uruguai 

Cidade: Montevidéu 

Em ambos os casos, favor enviar um e-mail para 

tesoreria22ica@gmail.com incluindo seu número de transação. 

 

Também devem preencher o formulário de inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_4

8y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform 

 

 

Instruções para apresentação de resumos 

Os resumos devem ser enviados com o formulário de registro através 

do link:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2

JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform 

 

Pelo menos um dos autores deve ter pagado a taxa do congresso 

ao enviar o resumo e uma captura de tela do pagamento será 

necessária para a submissão. 

 

 

 

   

mailto:tesoreria22ica@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYknV1O3OQ/viewform
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Formato do resumo 

O resumo deve ser carregado como um arquivo .docx usando a fonte 

Times New Roman 11, texto justificado e espaçamento de linha 1,5, 

como indicado:  

- Título (não deve exceder 20 palavras, em negrito e letras maiúsculas) 

- Autores: Sobrenome1, Nome1; Sobrenome 2, Nome2; & Sobrenome, 

Nome3, etc. 

- Instituições e endereços de cada autor, referidos aos números abaixo 

de cada inicial na linha anterior 

- Resumo: menos de 250 palavras no total  

- Modalidade proposta: Oral, Pôster, Simpósio (título), Plenária  

Para tornar este encontro acessível a pessoas que não estão tão 

confiantes com a língua inglesa, é possível enviar resumos em 

espanhol, português ou inglês. As apresentações também podem ser 

em espanhol ou português, desde que o inglês seja acessível (ou seja, 

slides da apresentação com palavras em inglês).  

 

Camisetas do Congresso 
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Camisetas 

Camiseta azul celeste (algodão, 4 cores por serigrafia). Preço: US$16 

Camiseta branca (100% poliéster, cor completa por sublimação). 

Preço: US$12 

Camiseta preta (algodão, 4 cores por serigrafia). Preço: US$16 

Camiseta laranja (algodão, 4 cores por serigrafia). Preço: US$16 

Tamanhos: S, M, L, XL ou XXL (veja a tabela de tamanhos) 

 

Tamanho S M L XL XXL 

Tórax/cintura (cm) 96 100 106 114 121 

Comprimento (cm) 68 70 74 76 82 

Mousepads 

Com o logotipo do congresso (cor completa por sublimação). Preço: 

US$3.5 

Os pagamentos ocorrerão somente antes do congresso, junto com o 

pagamento das taxas de inscrição. 

Bolsas 
 

 
Epicadus rubripes (Foto: Á. Laborda) 
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Estarão disponíveis a “Bolsa María Elena Galiano" e a "Bolsa para 

Congressos ISA" para participar do 22º Congresso Internacional de 

Aracnologia no Uruguai. Em ambos os casos, as concessões incluem as 

taxas de inscrição no congresso e apoio financeiro adicional.  

 É possível se candidatar a ambas as bolsas se cumprirem com os 

requisitos, mas apenas uma das duas bolsas será concedida a cada 

pessoa. 

 Para se candidatar às bolsas, devem enviar um e-mail para 

22ica.uy@gmail.com antes de 9 de novembro de 2022 seguindo 

essas instruções:  

1. Assunto do e-mail com o nome da bolsa e o sobrenome da pessoa 

candidata (por exemplo, Bolsa María Elena Galiano_Aisenberg; Bolsa 

para Congressos ISA_Gonnet) 

2. No texto do e-mail, a pessoa candidata deve se apresentar, descrever 

a relevância desta conferência em relação ao seu trabalho e fornecer 

uma lista completa dos custos para participar do congresso. Também 

pode descrever as restrições financeiras que a pessoa candidata tem 

para participar do congresso (salário, falta de bolsas, falta de apoio da 

universidade, etc.). O e-mail de inscrição e os anexos para a Bolsa 

María Elena Galiano podem ser escritos em inglês, espanhol ou 

português. 

3. Como arquivos anexos deve incluir: curriculum vitae resumido 

(máximo de 4 páginas), o resumo do trabalho que pretende apresentar 

no congresso, e prova de estudante ou pós-doutorado no caso das 

bolsas do congresso da ISA ou prova de estudante no caso das bolsas 

María Elena Galiano (em curso, ou prova de conclusão de um curso de 

graduação ou mestrado até um ano antes do ICA) (pós-docs não são 

elegíveis para esta bolsa).  

mailto:22ica.uy@gmail.com
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 Uma comissão composta por especialistas, respeitando 

estritamente a equidade de gênero em sua representação, avaliará as 

postulações. 

1. Bolsa María Elena Galiano para estudantes de aracnologia da 

América Latina 

Esta bolsa visa gerar um impacto positivo no desenvolvimento da 

carreira de pesquisa de estudantes da América Latina apoiando sua 

participação no 22º Congresso da ICA. Os fundos para esta bolsa foram 

obtidos através de doações de participantes do VI Congresso Latino-

americano de Aracnologia na Argentina. 

Requisitos: cidadania de um país latino-americano, atualmente 

estudante (ou haver concluído sua graduação ou mestrado até um ano 

antes do ICA 2023) e conduzindo um projeto de graduação ou pós-

graduação focado em aracnologia (pós-docs não são elegíveis para esta 

bolsa). 

Categorias de bolsas María Elena Galiano 

Dois subsídios totais: US$250 para cobrir a taxa de inscrição no 

congresso (a taxa de inscrição terá um valor igual à categoria de 

estudante ISA) + US$1000–1250  

Um mínimo de quatro "Subsídios Parciais": US$250 para cobrir a 

inscrição no congresso (a taxa de inscrição terá um valor igual à 

categoria de estudante ISA) + US$250. 

 

2. Bolsa para Congressos ISA  

Esta bolsa visa gerar um impacto positivo no desenvolvimento da 

carreira de pesquisa de estudantes e pós-docs de aracnologia, 

apoiando sua participação no 22º Congresso da ICA. 
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Requisitos: ser no momento da postulação estudante de nível 

terciário (graduação, mestrado, doutorado), ou pós-doc com um 

projeto de pesquisa focado em aracnologia. 

Categoria de Bolsas para Congressos ISA 

Taxa do congresso + 500 dólares americanos 

 
Excursão de meio de congresso e banquete noturno 

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher de 8 de março, após a 

conferência de Maydianne e o simpósio coordenado pela SWA, 

desfrutaremos de uma viagem de campo pelos locais mais 

interessantes e representativos de Maldonado: 

- Dedos de Punta del Este 

- Porto de Punta del Este  

- Grutas de Punta Ballena 

- Panorámica de Punta Ballena 

- Casapueblo (custo do ingresso para visitar o museu: US$10) 

- Piriápolis (Cerro del Toro, Cerro San Antonio)  

- Marcha Feminista de 8 de Março em Maldonado 

 

Banquete 

A festa final acontecerá no Club Uruguay 

(https://cluburuguay.com.uy/), uma área em estilo europeu localizada 

em um edifício emblemático da Cidade Velha. O jantar incluirá 

aperitivo, prato quente, sobremesa e uma bebida. A noite terminará 

com uma fabulosa festa à fantasia, sob o tema Fantasia. Comece a 

preparar sua fantasia!  
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Club Uruguay, sala de jantar 
 
 

Opções de excursão pós-congresso 
 
- La Baguala casa de campo 
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Este hotel rural está localizado em um espetacular rancho à beira do 

Rio da Prata. Formidavelmente renovado, o antigo edifício combina um 

encanto antigo e um conforto contemporâneo com a vida do campo e a 

serenidade da margem do rio, a apenas 17 km do centro da cidade de 

Montevidéu.  O restaurante é uma parte essencial do La Baguala, com 

um cardápio inspirado em seu magnífico entorno. Suas instalações e 

atmosfera, muito arrumada e aconchegante, se unem para 

proporcionar uma experiência única e integral com excelência em cada 

detalhe. Seu centro equestre possui uma infraestrutura de primeira 

classe concebida em relação ao bem-estar equestre. 

 

Opção 1 

Aproveite o campo, combinado com cavalgadas guiadas ao longo da 

costa e da mata, trekking e acesso à praia. Viagem de ida e volta com 

hospedagem de uma noite em uma suíte privada e pensão completa. 

Custo: US$320 por pessoa, tudo incluído. 

Opção 2 

Aproveite um dia no campo, combinado com cavalgadas guiadas ao 

longo da costa e do bosque, caminhadas e acesso à praia. Almoço e chá 

incluídos. Preço de ida e volta incluído. 

Custo: US$100 por pessoa, tudo incluído. 

Contato: soledad.fraschini@labagualachacras.com 

 

- Hotel San Pedro de Timote, província de Florida  

https://www.sanpedrodetimote.com/ 

https://goo.gl/maps/rSPACGGnwDC3xqHb7 

San Pedro de Timote é uma das mais antigas e importantes 'estâncias' 

uruguaias, localizada a 157 km de Montevidéu. É considerada 

mailto:soledad.fraschini@labagualachacras.com
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Monumento Nacional Histórico devido a sua arquitetura e locais 

encantadores.  Alojamento com todas as refeições e atividades 

opcionais. 

Custo: US$200 quarto duplo 

Contato: Diego Lazcano, dlazcano@sanpedrodetimote.com 

 

 
 
Entrada de San Pedro del Timote 

 
- Viagem de um dia para experiência na Vinícola Garzón, 
província de Maldonado 
 

Uma mesa lhe espera na vinícola com vistas fantásticas e um cenário 

único. Nós lhe daremos um mapa para que você saiba onde você pode 

caminhar a pé ou de bicicleta elétrica assistida. Através de uma trilha 

autoguiada por sinalização informativa, caminhe entre a vegetação 

nativa que abriga várias espécies de flora e fauna, não só avistando 

mas também reconhecendo os vestígios e pegadas. Nós lhe daremos 

uma cesta de piquenique preparada para 2 pessoas com queijo, pão, 

azeitonas, frutas, água mineral e 1 garrafa de vinho da linha Estate de 

mailto:dlazcano@sanpedrodetimote.com
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Bodega Garzón. Inclui: Mesa de piquenique localizada em pontos 

estratégicos do vinhedo. Mapa com circuito autorizado para caminhar 

pelo vinhedo em bicicleta elétrica assistida ou a pé. Cesta de 

piquenique para 2 pessoas que inclui queijo, pão, azeitonas, frutas, 

água mineral e 1 garrafa de vinho da vinícola Garzón. 

Você pode desfrutar de um passeio pelo vinhedo até nosso jardim 

varietal, aprender sobre nosso terroir e as cepas que desenvolvemos, 

visitar a vinícola e aprender mais sobre os processos de produção 

enquanto degusta 1 Reserva de vinho. Inclui visita guiada às 

instalações da vinícola. Degustação de 4 vinhos durante o tour. 

Caminhada pelo vinhedo em nosso jardim varietal com vinho de boas-

vindas.  

Custo: 90 USD 

Contato: reservas@experienciasgarzon.com  
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Informações sobre a COVID19 

Estamos ansiosos para te encontrar no 22º Congresso Internacional de 

Aracnologia no Uruguai, mas estamos cientes do momento particular 

que estamos atravessando.  Queremos ter a certeza de proporcionar 

um ambiente seguro a todas as pessoas que se juntam a nós. Veja 

abaixo as medidas de segurança contra COVID no 22º Congresso 

Internacional de Aracnologia, que serão ajustadas de acordo com as 

condições em março de 2023. Protocolos similares foram aplicados em 

vários congressos presenciais durante 2022. 

1. A vacinação COVID completa e atualizada será necessária para a 

participação no congresso. A vacinação completa significa que uma 

pessoa recebeu todas as vacinas recomendadas para as quais é elegível 

e que estão disponíveis em seu país de origem. Todas as vacinas COVID 

aprovadas pelo governo do país de origem dos participantes serão 

aceitas.  

 Exceções serão consideradas após a solicitação e, no caso de 

aprovação, o participante deverá apresentar o resultado de um teste 

PCR negativo realizado dentro de 48 horas antes do congresso, ou um 

registro médico oficial de ter tido COVID entre 10 a 90 dias antes de 

entrar no país, ou um certificado oficial indicando as razões pelas quais 

o participante não pode receber a vacinação.  

2. Será necessária uma máscara na conferência. Os palestrantes 

poderão baixar suas máscaras durante a apresentação. 

3. Será permitido o desmascaramento breve para comer dentro 

das áreas designadas para o consumo de alimentos. Para 

minimizar a transmissão potencial, as áreas onde os alimentos são 

permitidos ou fornecidos serão bem ventiladas.  
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4. O distanciamento social será encorajado e, quando possível, 

serão tomadas medidas para aumentar a ventilação da sala. 

Informações adicionais sobre as medidas de COVID ao viajar para o 

Uruguai podem ser encontradas aqui:  

https://www.gub.uy/ingreso-uruguay 

 

 
Lycosa erythrognatha (Foto: M. Trillo) 

 

Site 

Para mais informações sobre viagens ao Uruguai, hospedagem, coleta 

no Uruguai e outras, visite nossa página web hospedada no site da ISA: 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023.html 

Contato: 22ica.uy@gmail.com 

 

 

https://www.gub.uy/ingreso-uruguay
https://arachnology.org/22nd-ica-2023.html
mailto:22ica.uy@gmail.com

