
Terceira Circular (abril 2018) 

 

 A Comissão Organizadora do XVII Simpósio Argentino de Paleobotânica e 

Palinologia tem o prazer de convidá-lo a participar deste encontro a ser realizado na 

cidade do Paraná (Entre Rios, Argentina), entre 30 de julho e 5 de agosto de 2018. 

 Apreciamos a divulgação deste convite e esperamos ter sua valiosa contribuição. 
 
ENTIDADES AUSPICIANTES 



AVALES INSTITUCIONALES 

 
 
LOCAL DO EVENTO – CIDADE DE PARANÁ (ENTRE RÍOS) 
 

É NOTIFICADA A MUDANÇA DA SEDE DO EVENTO, EM RELAÇÃO 
AO INFORMAÇÃO INFORMADA NA PRIMEIRA CIRCULAR. 

 

O XVII SAPP será desenvolvido no Centro Provincial de Convenções (CPC). 
Este centro de convenções, inaugurado recentemente (outubro de 2017) é o mais 
moderno da região da Mesopotâmia e Central, tem tecnologia de ponta, tem capacidade 
total para 2.500 pessoas. Está localizado no Parque Urquiza, na rua San Martin 60, com 
um ambiente natural e uma vista impressionante do rio Paraná.. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMOS 

O prazo para submissão de resumos foi prorrogado para 30 de abril de 2018. 
 

O número de comunicações por pessoa não pode ser maior que 2 (dois) como o 
primeiro autor, não havendo limite para a apresentação como coautor. 

  
 Da mesma forma, pelo menos o primeiro autor deve ter pago o registro na data 
de encerramento do recebimento dos resumos. 
 
 Os resumos devem ser enviados para o endereço de e-mail indicado para a 
sessão correspondente (ver web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018), indicando a 
modalidade de apresentação escolhida (oral / poster). O comitê científico pode 
modificar esta proposta. 
 
 Os resumos serão publicados no volume 2018 da revista digital da ALPP, e 
estarão disponíveis tanto na página do Simpósio quanto no Blog da associação. 
 
Instruções para a elaboração de resumos 
 
Os resumos serão recebidos apenas por email. 



Nomeie o arquivo com o sobrenome do primeiro autor seguido por "et al." No caso 
correspondente. Adicione numeração no nome do arquivo no caso de enviar mais de 
um. 
Ex. “Perez et al_1” 
 
No seguinte link poderá descarregar o modelo para a elaboração de resumos a 
apresentar no Simposio: 
https://docs.google.com/document/d/1j37z3kMrx8lXLjFltys2KhBGEpThsgmmO7O-
NW386Ro/edit 
 
INSCRIÇÃO 
Ficha de inscrição 
 É solicitado que você preencha o formulário de inscrição on-line que pode ser 
encontrado no seguinte link: 
http://eventos.uader.edu.ar/aplicacion.php?ah=st5a42429d2e1d9&ai=eventos||30000092
&id=4&lang= 
 
 Se você não puder acessar o formulário on-line, poderá preencher o arquivo 
anexado ao site do Simpósio (http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion) e 
enviá-lo para o seguinte endereço: sapp2018@palino.com.ar 
com o seguinte nome de arquivo: registro SAPP 2018 (nome e sobrenome). 
 
Taxa de inscrição 
 Profesionales 

 Socios ALPP 

Profesionales 

Socios 
APA/SAB 

Profesionales Estudiantes 
de grado 

Inscripción 
temprana 
30/04/2018 

USD 100 USD 120 USD 140 USD 40 

En adelante* USD 120 USD 150 USD 180 USD 50 

CURSOS # USD 15 USD 30 USD 40 SIN CARGO 
 

* Os valores de inscrição serão mantidos até a data do Simpósio. As inscrições podem 
ser feitas todos os dias. 
 
# Taxa de inscrição para os seguintes cursos, que podem ser feitos até a última semana 
antes do início do evento, através de uma transferência para a conta acima mencionada: 
 

 Palinología Forense 
 Palinofacies 
 El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología 

 



Pagamento da inscrição 
 
 ARGENTINA 

A taxa de inscrição para os argentinos deve ser feita por transferência bancária, pois não 
tem custos de transação para a seguinte conta: 

Caja de Ahorro Banco Nación, sucursal Diamante (Entre Ríos) 241 
Cuenta N° 16702410000834 
CBU: 0110241530024100008347 
Titular: Fagúndez, Guillermina Andrea 
CUIL: 27-23459011-7 
 

Envie a prova de transferência para o correio da Tesoreria 
sapp2018tesoreria@gmail.com 

O valor da inscrição na moeda local (pesos argentinos) será cobrado de acordo com a 
cotação da "venda" em dólar do dia que você deseja pagar. A fonte será em 
ARGENTINA, Banco de la Nación Argentina. 
  
 BRASIL, CHILE, PERU, COLOMBIA, MEXICO Y PANAMÁ 

 Os participantes desses países podem pagar através da plataforma PAY-U (consultar 
web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/inscripcion).  
  
 OTROS PAISES 

Participantes de otros países por favor consulte otras formas para realizar el pago de 
inscripción contactándose con Mercedes di Pasquo  sapp2018@palino.com.ar 
 
ORGANIZACIÓN  

Conferencias plenarias 
 Mirta Quattrocchio (UNS, Bahía Blanca) – Complejidad y nuevos paradigmas: 

una mirada personal de la Palinología. 

 Roberto Iannuzzi (UFRGS, POA, Brasil) – Rescate de fósiles – experiencias y 

recomendaciones 

 Jennifer O´Keefe (Universidad de Morehead, USA) – Palinomicología y Técnicas 
de procesamiento modernas 



 Sonia Fontana (Goettingen Alemania) – Análisis de datos paleoecológicos con 
"R” 

 Claudia Silva (USP, Brasil) –Palinoecología y conservación de abejas. 

 
Sesiones Generales (SG) 
 Paleobotánica y Palinología del Paleozoico 

 Paleobotánica y Palinología del Mesozoico 

 Paleobotánica y Palinología del Paleógeno-Neógeno  

 Paleobotánica y Palinología del Cuaternario 
 
Sesiones Temáticas (ST) 
 Paleoxilología 

 Briofitas, helechos y licofitas 

 Palinofacies 

 Palinología Forense 

 Nuevas metodologías en Paleobotánica y Palinología 

 Los microrrestos vegetales como herramienta para la reconstrucción 

paleoambiental y arqueológica (Fitolitos, Diatomeas, Polen, Almidones) 

 Melisopalinología y Palinología asociada con agentes bióticos dispersores de 
polen. (Sesión especial: Palinología en Abejas sin Aguijón: desde la identidad de los 

granos de polen al uso sustentable y conservación de abejas meliponas) 

 Palinomicología y Técnicas de procesamiento modernas 

 

Cursos 
Paraná (4 e 5 de agosto) 

Palinofacies – Dres. Marcelo Martínez, Daniela Olivera (Universidad Nacional del 
Sur) – Dia 4 completo.  

Palinología Forense – Dra. Leticia Povilauskas (Universidad Nacional de La Plata) 
– Dia 5 completo.  

Taller de Red de Catálogos Polínicos – Dra. Claudia da Silva (Universidad de Sao 
Paulo, Brasil)- 4 e 5 completos. Veja website http://rcpol.org.br/en/homepage/ 
 



Diamante (6 a 10 de agosto) 

Análisis de datos paleoecológicos en R- Thomas Giesecke, Sonia Fontana (Univ. de 
Göttingen) y Marcos Echeverría (Univ. de Mar del Plata) - 5 días completos.  

El microscopio electrónico de escritorio en Paleobotánica y Palinología - MSc. 
Ing. José Félix Vilá (CICYTTP) - día 6 completo.  

Introducción al uso de citometría en plantas - Ing. Agr. Florencia Galdeano 
(IBONE-CONICET y UNNE) - días 7-8 completos. (A CONFIRMAR). 

Convidamos você a fazer o pré-registro dos cursos que serão ministrados no 
âmbito do Simpósio Paleobotânico e de Palinologia na Argentina 2018 
ENVIANDO SUA LISTA DE ACORDO COM SUA ELEIÇÃO PARA 
CORREIO sapp2018@palino.com.ar. 

Informações detalhadas sobre cada curso e seus requisitos devem ser 
consultadas no site: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018/cursos 

 
Prêmios das Associação Latino-Americana de Paleobotânica e 
Palinologia (ALPP) e a Organização Internacional de Palaeobotânica 
(IOP)  
 
 A ALPP e a IOP oferecem gentilmente prêmios para estudantes de doutorado e 
bolsistas pós-doutorados (até 5 anos após a defesa do seu doutorado) na conferência 
SAPP de 30 de julho a 5 de Agosto de 2018.  
 
 A IOP recompensará três participantes que apresentam as melhores conversas 
como o primeiro autor no campo da Paleobotânica. 
 A ALPP recompensará quatro participantes que façan as melhores apresentações 
orais como o primeiro autor nos campos de Paleobotânica e Palinologia. 
  
 Os participantes devem indicar se participam de um ou dos dois prêmios no 
formulário de inscrição (veja o site da SAPP e veja o boletim informativo da PIO) e em 
qual categoria (estudante jovem de doutorado ou pós-doutorado) participam.  
 
 Eles devem ser membros de tais associações (IOP e ALPP) no momento do 
registro, ou se tornar membros o primeiro dia durante o registro na reunião.  
  
 Os membros do Comitê organizador selecionarão o júri que avaliará os 
participantes durante o evento. Os vencedores receberão seus prêmios na Assembléia da 
ALPP no final do evento, que consiste em um certificado e 100 USD.  
 



 Para obter informações sobre o prêmio ou os meios para se associar à IOP ou 
ALPP, entre em contato com a Dra. Mercedes Di Pasquo (medipa@cicyttp.org.ar). 
ALPP - http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar  
IOP- http://palaeobotany.org/page/forthcoming-meetings 
 
SITE DO EVENTO  
 Todas as informações relacionadas a este simpósio serão canalizadas através da 

web: http://fcyt.uader.edu.ar/web/sapp2018 

 

 Em breve, serão fornecidas informações relacionadas ao programa e horário, 

além de hospedagem, transporte (como chegar) e turismo. 

 

Convidamo-lo a visitá-lo frequentemente para ter actualizado a 
informação de todos os aspectos relacionados com o simpósio 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA  

Presidente  
Dra. Mercedes di Pasquo (CICYTTP) 

 

Vicepresidente 
Dra. Guillermina Fagúndez (CICYTTP) 

 

Secretarias 
Dra. Noelia Nuñez Otaño (FCyT-UADER) 

Dra. Josefina Bodnar (FCNyM –UNLP) 

Dra. Marcela Quetglas (FCNyM –UNLP) 

 

Tesoreras 
Lic. Paola Soñez (CICYTTP) 

Ing. Agr. Daniela Chemez (CICYTTP)   

Dra. Sol Noetinger (MACN) 

Dra. Leticia Povilauskas (FCNyM –UNLP) 

 



Webmaster 
Lic. Maximiliano Toso (FCyT-UADER) 

Dra. Agustina Yañez (MACN) 

 

Vocales 
Ing. Agr. Mariana Bertos (CICYTTP) 

MSc. Diego Blettler (CICYTTP) 

Dra. Milagros Colobig (CICYTTP) 

Dra. Jimena Franco (CICYTTP) 

Dra. Eliana Moya (CICYTTP) 

Dra. Nadia Muñoz (CICYTTP) 

Dr. Esteban Passeggi (CICYTTP) 

Dra. Noelia Patterrer (CICYTTP) 

Lic. Egly Pérez Pincheira (CICYTTP) 

Dra. Rita Soledad Ramos (CICYTTP) 

Dra. Estela Rodriguez (CICYTTP) 

Lic. Leonardo Silvestre (CICYTTP) 

Biól. Cecilia Trujillo (CICYTTP) 

MSc. José Vilá (CICYTTP) 

Dr. Favio Vossler (CICYTTP) 

 
UADER 

 
Brenda Ferrero (Rectorado – Universidad Autónoma de Entre Ríos) 

 
Ernesto Brunetto (Facultad de Ciencia y Tecnología) 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Pablo Aceñolaza (CICYTTP, Diamante) 

Lucía Balarino (MACN, Buenos Aires) 

Viviana Barreda (MACN, Buenos Aires) 

Virginia Bianchinotti (CERZOS - UNS, Bahía Blanca) 

Josefina Bodnar (Museo de La Plata UNLP)  

Marcela Borel (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 



Ana María Borromei (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Mariana Brea (CICYTTP, Diamante) 

Milagros Colobig (CICYTTP, Diamante) 

Elina Cornou (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Mercedes di Pasquo (CICYTTP, Diamante) 

Ignacio Escapa (Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Trelew) 

Guillermina Fagúndez (CICYTTP, Diamante) 

Sonia Fontana (Universidad de Goettingen, Alemania) 

Jimena Franco (CICYTTP, Diamante) 

Georgina del Fueyo (MACN, Buenos Aires) 

Thomas Geisecke (Universidad de Goettingen, Alemania) 

Raquel Guerstein (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Verónica Guler (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Cecilia Macluf (Museo de La Plata, UNLP) 

Marcelo Martínez (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Gonzalo Marquez (Museo de La Plata, UNLP) 

Sol Noetinger (MACN, Buenos Aires) 

Noelia Nuñez (UADER, Oro Verde) 

Jennifer O´Keefe (Universidad de Morehead, USA) 

Daniela Olivera (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Luis Palazzesi (MACN, Buenos Aires) 

Noelia Patterer (CICYTTP, Diamante) 

Leticia Povilauskas (Museo de La Plata, UNLP) 

Roberto Pujana (MACN, Buenos Aires) 

Mirta Quattrocchio (Instituto Geológico del Sur - UNS, Bahía Blanca) 

Estela Rodríguez (CICYTTP, Diamante) 

María del Milagro Vergel (INSUGEO, Tucumán) 

Patricia Vit (Universidad de los Andes, Venezuela) 

Favio Vossler (CICYTTP, Diamante) 

Alejandro Zucol (CICYTTP, Diamante) 


