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22º Congresso Internacional de Aracnologia 
Intendência de Montevidéu 
Avenida 18 de Julio 1360, PC 11200, Montevidéu, Uruguai 
5 a 11 de março de 2023 
Email: 22ica.uy@gmail.com 
Facebook: 22nd International Congress of Arachnology 
Instagram: @22ica23 
Twitter: @22ica23 

 
 
 
Terceira Circular 

Preparando-se para o 22º Congresso Internacional de Aracnologia no Uruguai? 

Estamos ansiosos para receber a comunidade aracnológica em casa.  

 
 
Fêmea de Allocosa senex durante o pôr-do-sol (Foto: M. Casacuberta) 
 

Nosso evento recebeu apoio institucional do Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable (MEC), Facultad de Ciencias (UdelaR) y Sociedad 

Zoológica del Uruguay. O evento recebeu ajuda financeira da International Society 

of Arachnology, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Uruguay), 

Comisión Sectorial de Investigación Científica (UDELAR, Uruguay), Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria. 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.
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Programa preliminar 
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Workshops 

Você ainda tem tempo para participar das oficinas do pré-congresso. 
 
1. ‘Recognizing and Interrupting Unconscious Bias in STEM’ (Coordenadora: 

Maydianne Andrade), 5 de março, das 9:00 às 13:00 horas no Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Avenida Italia 3318, 

Montevidéu. A oficina incluirá uma conferência que será compartilhada no 

YouTube; a segunda metade da oficina ocorrerá pessoalmente. Cota limitada para 

participação presencial: 50 

 
2. ‘Updating the guidelines for arachnological papers in Zootaxa’ 

(Coordenadores: Christoph Muster e Peter Jäger), aberto aos Editores anteriores e 

atuais da Arachnida de Zootaxa e para colegas que estejam interessados em formar 

parte do equipe editor, 5 de março, das 14h00 às 17h00 no Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Avenida Italia 3318, 

Montevidéu. Esta oficina incluirá duas modalidades: pessoalmente e on-line. Será 

necessária uma inscrição para ambas. 

 

As oficinas são gratuitas. Favor confirmar a participação em 22ica.uy@gmail.com 

incluindo no assunto o nome da oficina 

 

Palestras de Jovens Aracnologos  

Temos o prazer de anunciar los aracnologos convidados para las Palestras de 

Jovens Aracnologos para el 22 ICA:  

 

Leticia Bidegaray-Batista 

Departamento de Biodiversidad y Genética. Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, 

Uruguay. 

 

Matjaž Gregorič  

Jovan Hadži Institute of Biology, Research Centre of the 

Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 

Slovenia. 
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Luciana Baruffaldi  

Department of Biological Sciences, University of Toronto 

Scarborough, Ontario, Canada.  

 

 

Ivan Magalhaes  

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, 

Argentina.  

 

Eva-Turk 

Department of Biotechnology and Systems Biology, 

National Institute of Biology, Ljubljana, Slovenia. / 

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, 

Slovenia. / Jovan Hadži Institute of Biology, ZRC SAZU, 

Ljubljana, Slovenia. 

 

Darko Cotoras 

Department of Terrestrial Zoology, Senckenberg Research 

Institute and Natural History Museum, Frankfurt am Main, 

Germany. / Department of Entomology, California Academy 

of Sciences, Golden Gate Park, San Francisco, USA. 

 

Ľudmila Černecká 

Department of Evolutionary and Behaviour Ecology, 

Institute of Forest Ecology SAS, Zvolen, Slovak Republic. 

 

 

 

Rowan McGinley 

University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska, USA/ 

Saint Louis University, St. Louis, Missouri, USA. 
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Apresentações orais e pôsteres 

Dentro de algumas semanas, entraremos em contato com você para confirmar a 

modalidade de sua apresentação. Para tornar esta reunião mais acessível a pessoas 

que não têm o inglês como idioma nativa e que não estejam tão confiantes, as 

apresentações podem ser também em espanhol ou português desde que o inglês 

seja acessível (ou seja, palavras em slides de apresentação em inglês).  

 

Instruções 

As apresentações orais serão estritamente cronometradas pelos moderadores para 

garantir que o cronograma seja seguido. Favor formatar sua apresentação como 

um arquivo Microsoft Powerpoint compatível com PC (.pptx) ou um arquivo PDF, 

pois computadores Mac não estarão disponíveis. Todas as apresentações devem 

ser formatadas para uma relação de aspecto 16:9. 

 

Palestrantes devem visitar a Mesa da Secretaria na véspera de sua apresentação 

agendada e carregar a apresentação. Recomendamos aos oradores que tragam sua 

apresentação em um drive usb. Não conseguiremos conectar seu próprio 

computador ao sistema de projeção. As palestras devem ser testadas, em particular 

se elas incluírem vídeos ou animações. Os formatos de arquivo recomendados para 

vídeos são .mp4 ou .avi 

 

Durações das apresentações 

As apresentações orais terão duração de 12 minutos mais 3 minutos para 

perguntas e transição entre oradores. 

As conferências de jovens durarão 15 minutos mais 5 minutos para perguntas. 

As conferências plenárias terão 50 minutos de duração, com 10 minutos extras 

para perguntas. 

 

Pôsters 

Todos os pôsters devem caber em uma área de 90 cm de largura e 1m 20 cm de 

altura (36 polegadas de largura e 47 polegadas de altura). Recomendamos deixar 

espaço livre em cada canto do cartaz para os fixadores.  
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Os apresentadores pendurarão seus pôsters na manhã do dia de sua sessão 

designada no quadro com o número correto deixando o número do quadro visível. 

Os pôsters serão pendurados usando fita adesiva dupla face (fita adesiva 

fornecida). 

Durante as sessões de pôsters, os apresentadores devem ficar perto de seu cartaz 

para discutir o estudo e responder perguntas durante toda a sessão. Após o 

término da sessão, pediremos aos apresentadores que retirem seus pôsters, pois 

teremos novas apresentações de pôsters no dia seguinte.  

 
Inscrições 
 
A inscrição antecipada expirou, mas você ainda pode participar do congreso 

As crianças menores de 12 anos estão isentas do pagamento de taxas de inscrição. 

Data limite para inscrição tardia: 30 de janeiro de 2023 

Taxas do Congresso (em dólares americanos)* 

 Regular  
Membro da ISA  U$S390 
Não membros  U$S440 
Estduantes e aposentades ISA  U$S280 
Estduantes e aposentades não ISA  U$S310 
Acompanhantes                                                     U$S250 

 

 
 

* 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 do congresso 
 
 
Para pagamento: 

- Por favor, transfira 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 e detalhes sobre seu pagamento.  

Todos os atendentes também devem preencher o formulário de inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLozHZ14_Z2JeE_48y8oYuFjISWPGiuph4dKZoMYk

nV1O3OQ/viewform 

Se em seu país de origem não houver disponibilidade de Western Union, favor contatar 

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
mailto:tesoreria22ica@gmail.com
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Se for seu desejo comprar camisetas ou mouse pads, por favor siga as mesmas 

instruções de pagamento e e-mail.  

 

 

Para detalhes de merchandising: https://arachnology.org/22nd-ica-

2023/meetingshirts.html 

 
Sala de amamentação e atividades recreativas para crianças  

Se necessário, as assistentes terão acesso a uma sala de amamentação na 

Intendência de Montevidéu, durante o congresso.  

Estamos planejando ter duas atividades para as crianças durante a semana, no 

salão do local do congresso.   

 

Importante: Se você precisar da sala de amamentação e/ou se estiver 

participando do congresso com seus filhos, por favor informar via 

22ica.uy@gmail.com.  

 

Bolsas 

As bolsas Maria Elena Galiano e as bolsas ISA foram outorgadas:  

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

Muito obrigado às Comissões de Revisão de Bolsas pelo seu árduo trabalho e 

parabéns às pessoas premiadas! 

 

https://arachnology.org/22nd-ica-2023/meetingshirts.html
https://arachnology.org/22nd-ica-2023/meetingshirts.html
mailto:22ica.uy@gmail.com
https://arachnology.org/22nd-ica-2023/grants-and-awards.html


 8 

Mentoria no congresso em andamento 
Recebemos 55 inscrições de estudantes registrados interessados neste programa e 

uma longa lista de aracnólogos experientes que se ofereceram generosamente para 

participar como mentores durante o 22º Congresso Internacional de Aracnologia 

no Uruguai.  

 

Prontamente trabalharemos com os pares mentor-estudante de acordo com cada 

disciplina e entraremos em contato com eles por e-mail.  Nosso objetivo é que cada 

estudante e mentor se encontrem durante o congresso e passem um almoço juntos 

para discutir idéias, projetos, possibilidades de bolsas, e pedir conselhos, em 

tópicos relacionados à Aracnologia. 

 

 
 
Exploradores noturnos (Foto: M. Casacuberta) 
 
 

Requisitos de entrada para o Uruguai 

Visitantes vacinados 

Deve provar a vacinação por meio de um certificado emitido pela autoridade 

sanitária do país de origem e ter recebido a dose única ou as duas doses contra o 

vírus SARS-CoV-2 (dependendo do tipo de vacina fornecida). Devem ter passado 

14 dias desde que a última dose foi administrada.  

 



 9 

Estrangeiros não vacinados 

Os estrangeiros não vacinados precisam apresentar prova de um resultado 

negativo do teste de detecção do vírus SARS-CoV-2 (pela técnica de biologia 

molecular PCR-RT ou teste de antígeno), realizado no máximo 72 (setenta e duas) 

horas antes do início da viagem, em um laboratório registrado no país de origem 

ou de trânsito. 

 

Se você tiver tido coronavírus nos últimos 90 dias 

Os visitantes que tiveram coronavírus nos últimos 90 dias (a partir da data do 

último teste positivo) e não menos de 10 dias antes da data do embarque, devem 

apresentar provas e precisam aderir aos requisitos acima mencionados. 

 

 

Notas importantes:  

- Em todos os casos, os viajantes devem ter cobertura médica no Uruguai ou 

seguro de viagem. É aconselhável que seu seguro cubra quaisquer despesas 

devidas a doenças relacionadas ao coronavírus, quarentena ou auto-

isolamento durante o período de sua estadia. Visitantes com idade igual ou 

inferior a 6 anos não necessitam de nenhum dos itens acima. 

 

- Se durante sua estada você apresentar sintomas de coronavírus, você deve 

se auto-isolar imediatamente, procurar aconselhamento médico e informar a 

organização do congreso. 

 

Alojamento 

O congresso será realizado na Intendencia de Montevideo que está localizada no 

centro da cidade, Avenida 18 de Julio 1360, PC 11200, Montevideo. Há muitas 

opções de acomodações perto do local do congresso. Sugerimos algumas opções a 

serem consideradas, dependendo do seu orçamento: 

 

Hotéis 

Hotel América  

http://www.hotelamerica.com.uy/inicio/es 
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Crystal Tower Hotel  

https://crystaltowerhotel.com.uy/rooms-list.html 

 

Ibis Montevideo Rambla  

https://all.accor.com/hotel/3539/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_

medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

 

Albergues 

Albergue de estudantes (dormitórios a partir de 19 USD) 

http://www.studentshostel.com.uy/ 

 

Airbnb (apartamentos e quartos) 

https://es-l.airbnb.com/montevideo-uruguay/stays 

 

Booking 

https://www.booking.com/city/uy/montevideo.es.html 

 

Dados úteis sobre a cidade de Montevidéu 

 

Para planejar locais a visitar, como 

se locomover, clima, restaurantes, 

localização de escritórios turísticos, 

recomendamos visitar a seguinte 

página web, que você pode ler em 

espanhol, inglês ou português:  

https://www.descubrimontevideo.uy/      

Idefix na orla de Montevidéu (Foto: A. Aisenberg) 
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Candombe (Foto: M. Casacuberta) 

 
Pontos de venda de artesanato 

Os participantes terão a oportunidade de vender artesanato e outros produtos 

relacionados à aracnologia, fauna e natureza, sem nenhum custo adicional para o 

vendedor. Se você estiver interessado nesta possibilidade, favor se contatar para 

coordenação 22ica.uy@gmail.com 

 
Atividades recreativas 
 
Jogos Aracno-Olímpicos (segunda-feira, 6 de março, das 20h às 22h) 

Jogos de futebol, basquete e vôlei. 

Localização: quadras do Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), José Enrique 

Rodó 1875, PC 11200, Montevidéu (15 min caminhando do congresso 

local). 

 

Banquete noturno e baile à fantasia, fantasia temática (sexta-feira, 10 de 

março, a partir das 21h) 

Localização: Club Uruguay, Sarandí 584, PC 11000, Montevidéu (20 minutos a pé 

do local do congresso). 

 

mailto:22ica.uy@gmail.com
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Também teremos um Dia Internacional da Mulher especial durante o 8M e uma 

excursão de meio-congresso a Punta Ballena, Punta del Este e Piriápolis, 

Maldonado.   

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

 
 

Prepare-se para o Uruguai!  
 

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

