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SEGUNDA CIRCULAR 

Primeiro Congresso Latino-Americano e 
do Caribe de Morcegos 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
 

6 a 9 de Agosto, 2014 
 

Quito, Equador 
 

A Rede Latino-Americana e do Caribe para a Conservação dos Morcegos (RELCOM) 

e do Programa para a Conservação dos Morcegos no Equador convidam a Primeiro 

Congresso Latino-Americano e do Caribe de Morcegos, a ser realizada em Quito, 

Equador, de 6 a 9 de agosto de 2014. O evento será organizado pela Pontifícia 

Universidade Católica do Equador com o apoio da Associação Equatoriana de 

Mastozoologia (AEM). 

 

Ela convida cientistas e profissionais envolvidos no estudo e conservação de 

morcegos neotropicais, bem como estudantes de graduação e estudantes de pós-

graduação para submeterem seus trabalhos. Os tópicos em que você pode enviar a 

mesma são: 

 

 Anatomia e Morfologia 

 Biogeografia 

 Biologia molecular e genética 

 Biologia reprodutiva 

 Conservação e gestão 

 Echo-locação 

 Ecologia 

 Educação e divulgação 

 Doenças associadas com 

morcegos 

 Etologia 

 Evolução 

 Fisiologia 

 Taxonomia e Sistemática 

 

 

REGISTRO 

 

Os interessados em participar devem entrar suas informações no site oficial do evento 

(http://colam.relcomlatinoamerica.net/)  

 

Ao criar uma conta no site, os interessados receberão informações detalhadas sobre 

palestras, simpósios, cursos e informações turísticas em Quito e no Equador. Através 

de sua conta pode cancelar o registro com os valores descontados até 1 de Maio, 

através de preços de pagamentos de cartão de crédito. 

 

 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/


 
 
 
 
 
 
 

Rede Latino-Americana para a Conservação dos Morcegos 
http://www.relcomlatinoamerica.net/  

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

Os resumos para apresentações orais e pôsteres serão admitidos para o mesmo site 

oficial até 31 de maio de 2014. Depois de enviado, o sistema irá confirmar o 

recebimento por e-mail. O Comitê Acadêmico de COLAM irá rever o seu resumo 

dentro de um período de duas semanas para aceitar ou solicitar correções que forem 

necessárias. 

 

 

LOCALIZAÇÃO DA SEDE 

 

A cidade de Quito, capital da República do Equador, é reconhecida por ter sido 

declarado o primeiro Património Mundial. É uma das cidades mais modernas e 

importantes do país, com mais de dois milhões de pessoas. 

 

A cidade está localizada 2.860 m acima do nível do mar e tem um clima temperado 

durante a maior parte do ano, com temperaturas que variam de 12° a 23° C ao longo 

do dia [Informações turísticas e hotel: http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-

sede.html] 

 

 

PALESTRANTES CONVIDADOS 

 

Luis Albuja, Equador. Curador de mamíferos do Museu de História Natural Gustavo 

Orcés e diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Escola Politécnica 

Nacional, em Quito. Responsável pelo início da mastozoologia equatoriana. Tem 

trabalhado em questões de diversidade, ecologia e biogeografia de morcegos 

equatorianos. 

 

Carlos Mancina, Cuba. Departamento de Vertebrados, Instituto de Ecologia e 

Sistemática, Havana. Ele desenvolveu uma extensa pesquisa em taxonomia, 

sistemática, biogeografia e ecologia dos morcegos e outros mamíferos de Cuba, 

além de liderar o programa para a conservação de morcegos em Cuba. 

 

Wilson Uieda, Brasil. Departamento de Zoologia e Botânica da Universidade do Estado 

de São Paulo. Ele trabalhou em questões relacionadas à ecologia e 

comportamento de morcegos, morcegos e de saúde pública em relação às 

doenças zoonóticas emergentes no Brasil e na América Latina urbana. 

 

Paul Velazco, Peru. Atualmente trabalhando em um pós-doutorado no Museu 

Americano de História Natural, em Nova York, como parte da equipe de Nancy 

Simmons. Ele publicou extensivamente sobre questões de sistemática, 

taxonomia e distribuição de morcegos neotropicais. 

 

http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-sede.html
http://colam.relcomlatinoamerica.net/ciudad-sede.html
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SIMPÓSIOS 

 

Até 31 de janeiro de 2014 estão confirmados os seguintes simpósios: 

 

BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS MAGUEYEROS Y CARDONEROS 

(LEPTONYCTERIS SPP.). Coordenador: M. Jafé Nassar (Venezuela). 

O simpósio busca integrar e apresentar o estado do conhecimento das 

necessidades de biologia e conservação de morcegos magueyeros y cardoneros 

ao mãos de especialistas mundiais no estudo das três espécies neste gênero. 

 

ÁREAS Y SITIOS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: LECCIONES APRENDIDAS. Coordenadores: Luis F. 

Aguirre (Bolívia) e Ruben M. Barquez (Argentina). 

O simpósio irá apresentar as experiências de pesquisa, educação e 

conservação, tendo lugar nas AICOMs y SICOMs na América Latina e no Caribe, 

a fim de avaliar o seu desempenho e identificar potenciais pontos fracos e fortes 

em sua propriedade. 

 

EL DESARROLLO ENERGÉTICO EÓLICO Y SU IMPACTO EN LOS MURCIÉLAGOS DE 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: FUNDAMENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA RELCOM. Coordenadores: 

Renzo Vargas Rodriguez (Chile) e Armando Rodriguez (Porto Rico), membros 

do Comitê de Morcegos e do vento de RELCOM. 

O simpósio irá explorar o estado do conhecimento e da situação atual do nível 

de desenvolvimento da energia eólica na América Latina e no Caribe e na 

implementação de medidas para a avaliação do impacto ambiental em morcegos 

da América Latina e do Caribe. 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

Coordenadores: Laura Navarro (México) e Monica Diaz (Argentina). 

O simpósio tem como objetivo compartilhar experiências de sucesso em 

educação, comunicação e conservação do morcegos na América Latina e no 

Caribe. 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

Coordenadores: Hugo Mantilla-Meluk (Colômbia) e Ma. Alejandra Camacho 

(Equador). 

O simpósio tem como objetivo discutir o uso e a importância das coleções 

científicas em pesquisa básica e aplicada de morcegos e fortalecer a cooperação 

na América Latina e no Caribe por meio do estado de conhecimento, conteúdo e 

acesso a várias coleções sistemáticas na região. 
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CURSOS DE CURTA DURAÇÃO 

 

Até 31 de janeiro de 2014 estão confirmados os seguintes cursos de curta duração: 

 

BIOLOGIA, GESTÃO DE COMPORTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS MORCEGOS VAMPIROS. 

Wilson Uieda (Brasil). Curso pré-Congresso (20 horas). 

O curso tem como objetivo ensinar os biólogos e outros, para identificar, 

compreender, administrar e conservar as três espécies de morcegos vampiros 

atores. 

 

IMPORTANCIA Y TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES MASTOZOOLÓGICOS. 

Coordenadores: Maria Alejandra Camacho (Equador) e Hugo Mantilla - Meluk 

(Colômbia). Curso pré-Congresso (10 horas). 

Curso para os alunos. Os princípios básicos da gestão de coleções 

mastozoológicas ser revisto. Prática em técnicas de preparação padronizada 

testemunha a ser armazenados em museus de história natural e amostras será 

feita referência permanente. 

 

ESTUDIOS DE CAMPO, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS NEOTROPICALES. 

Instrutores: Rodrigo Medellín (México), Luis Aguirre (Bolívia) e Bernal Rodríguez 

(Costa Rica). Curso pré-Congresso (10 horas). 

O curso vai treinar biólogos, especialistas em meio ambiente e estudantes 

universitários em questões de ecologia, a amostragem, captura, manejo e 

conservação de morcegos através de metodologias padronizadas, para ajudar a 

melhorar o estado de conhecimento e conservação. 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS. 

Coordenador: Laura Navarro (México). Curso pré-Congresso (10 horas). 

Este workshop é apresentado como principal objetivo familiarizar os participantes 

com alguns conceitos importantes sobre o trabalho com as pessoas e com a 

conservação de morcegos, além de treiná-los na formulação de projetos de 

educação e comunicação ambiental. 

 

Num futuro próximo, informá-lo sobre outros cursos que estão sendo confirmados. 

 

 

IDIOMAS OFICIAIS EM TODOS OS EVENTOS: 

 

Espanhol e português. 
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TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Categoria 
Até 1 de Maio  

de 2014 
De 2 de maio 

de 2014 

Estudantes de graduação: 

Membros de Sociedades Latino-americanas de 

Mastozoologia
 

USD  80.00 USD  100.00 Membros dos Programas de Conservação de 

Morcegos (ativo pelo menos até 1 de mayo de 

2014) 

Não Sócios USD  100.00 USD  120.00 

Estudantes de pós-graduação: 

Membros de Sociedades Latino-americanas de 

Mastozoologia
 

USD  110.00 USD  140.00 Membros dos Programas de Conservação de 

Morcegos (ativo pelo menos até 1 de mayo de 

2014) 

Não Sócios USD  140.00 USD  170.00 

Profissionais: 

Membros de Sociedades Latino-americanas de 

Mastozoologia
 

USD  140.00 USD  170.00 Membros dos Programas de Conservação de 

Morcegos (ativo pelo menos até 1 de mayo de 

2014) 

Não Sócios USD  170.00 USD  200.00 

Pagamento  Cartão de crédito na página oficial do evento. 

 Transferência ou depósito bancário (Equador). 

 Caixa, durante o evento. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA (colam@relcomlatinoamerica.net) 

 

Responsável: 

Santiago F. Burneo (sburneo@puce.edu.ec) 

Jafet M. Nassar (jafet.nassar@gmail.com)  

 

Comité local: 

Santiago F. Burneo (sburneo@puce.edu.ec) 

Diego G. Tirira (diego_tirira@yahoo.com) 

Liset V. Tufiño (info@murcielagoblanco.com) 

Ma. Alejandra Camacho (macamachom@puce.edu.ec)  

 

mailto:colam@relcomlatinoamerica.net
mailto:sburneo@puce.edu.ec
mailto:jafet.nassar@gmail.com
mailto:sburneo@puce.edu.ec
mailto:diego_tirira@yahoo.com
mailto:info@murcielagoblanco.com
mailto:macamachom@puce.edu.ec
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Conselho consultivo: 

 

Coordenador Geral: Bernal Rodríguez 

Coordenador de saída: Luis Aguirre 

Coordenador eleito: Jafet Nassar 

Assessor Científico: Armando Rodriguez 

Assessor de Conservação: Ruben Barquez 

Assessor de Educação: Laura Navarro 


