
 
 

1a CIRCULAR 

 

A Sociedade Brasileira de Mastozoologia (SBMz), em parceria com a ONG Mamiferos 

RS, Projeto Tuco-Tuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Programa de Pós-

Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPGBioMol), tem o prazer de convidar a todos 

para o VII Congresso Brasileiro de Mastozoologia, a ser realizado no período de 22 a 26 de 

setembro de 2014, em  Gramado, Rio Grande do Sul.  

Devido ao avanço nas pesquisas nos últimos anos, o tema escolhido para o evento 

será: Do fóssil ao DNA: os avanços da mastozoologia no século XXI. Com esse tema 

esperamos discutir como as novas técnicas desenvolvidas nas últimas décadas, aliadas a novas 

tecnologias, podem ser úteis na descrição e caracterização das espécies de mamíferos, porém 

sem esquecer o registro histórico, capaz de auxiliar no entendimento dos diversos grupos 

existentes atualmente.  

Nesta primeira circular informamos que encontram-se abertas as inscrições de 

propostas para simpósios, mesas redondas e mini-cursos, que serão avaliadas pela comissão 

organizadora. As propostas poderão ser enviadas até 01 de novembro de 2013 para o seguinte 

e-mail: contato@7cbmz.com.br , seguindo as normas descritas nos formulários abaixo.  

 

 

Até breve ! 

Comissão Organizadora do VII Congresso Brasileiro de Mastozoologia. 

mailto:contato@7cbmz.com.br


INFORMAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE SIMPÓSIOS, MESAS REDONDAS E MINICURSOS 
 

 
A Comissão organizadora do VII Congresso Brasileiro de Mastoozoologia convida as Sociedades 
Científicas afins e pesquisadores para organizarem e coordenarem os Simpósios, Mesas 
Redondas e Minicursos que serão oferecidos durante o Congresso.    
 

  
NORMAS PARA ENVIO DE PROPOSTAS 

 

 
Antes de preencher o formulário com os dados de sua proposta, solicitamos sua atenção para 
as normas que seguem: 
 
1. Cada pesquisador/proponente deve enviar proposta, preenchendo o formulário 

disponibilizado abaixo. 
2. Serão financiadas pelo VII CBMz passagens, hospedagem e alimentação para todos os 

ministrantes de simpósio e mesa redonda. Para os ministrantes de minicurso serão 
financiadas passagens e hospedagem. A inscrição no evento não sera financiada pela 
comissão.  

3. Obrigatoriamente os Simpósios e Mesas Redondas devem ser ministrados por 
pesquisadores com título de Doutor.  

4. As propostas de Simpósios devem ser formadas por três ministrantes, e Mesas Redonda, por 
quatro ministrantes. 

5. Minicursos: serão aceitos até dois ministrantes por minicurso. O minicurso somente será 
realizado se o valor arrecadado com as inscrições cobrir os custos necessários para 
realização do mesmo. Caso haja limite máximo de participantes, bem como a necessidade 
de algum material extra (ex : computadores) ou conhecimento prévio específico, favor 
informar na inscrição da proposta. 

6. É reservado à Comissão Organizadora o direito de rejeitar propostas de fóruns, seja por 
questões relacionadas a aspectos científicos ou administrativos. 

 

FORMULÁRIO PARA PROPOSIÇÃO DE SIMPÓSIO E MESA REDONDA 

Simpósio (     )  Mesa Redonda (     ) 

Tema / Título: 

Proponente coordenador / link para CV Lattes: 

Titulação:  

Atuação profissional / Cargo:  

Endereço completo para correspondência: 

Telefone(s) e endereço(s) eletrônico(s): 

Pesquisadores participantes 

Nomes Link para CV Lattes 

1-  



2-   

3-   

4-  

Equipamento necessário: 

 

Resumo da proposta 

 

 

 
 
 

FORMULÁRIO PARA PROPOSIÇÃO DE MINICURSO 

Tema / Título: 

Professor proponente / link para CV Lattes: 

Titulação:  

Atuação profissional / Cargo:  

Endereço completo para correspondência: 

Telefone(s) e endereço(s) eletrônico(s): 

Número esperado de alunos: 

Ementa do minicurso a ser incluído no documento do Congresso: 

 

Equipamento necessário: 

 
 
Contamos com a sua participação! 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
VII Congresso Brasileiro de Mastozoologia 

 
 

 


