“Conservación y Métodos de Utilización Alternativos y Sostenibles para los Animales
Neo-tropicales”
“Métodos Alternativos e Sustentáveis para Conservação e Uso de Animais Neotropicais”
“Alternative Sustainable Conservation & Utilization Methods for Neo-tropical Animals”
20/01/2014
Caros colegas e amigos,
Nossa Circular No. 3 reitera o convite a todos os pesquisadores, professores, estudantes, agências
governamentais e membros de ONGs que trabalham com o manejo de fauna silvestre para
participarem do XICIMFAUNA (11a Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre
na Amazônia e América Latina) que ocorrerá entre17 e 22 de agosto de 2014 em Trinidade e
Tobago.
Gostaríamos de relembrar que os temas para o congresso:
ÁREAS TEMÁTICAS
A. Manejo para a Conservação de Espécies Usadas/Exploradas
[Manejo para a conservação de espécies que estão sujeitas a algum tipo de uso]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo para a conservação de Aves
Manejo para a conservação de Mamíferos
Manejo para a conservação de Répteis e Anfíbios
Manejo para a conservação de Invertebrados em geral e Abelhas sem ferrão
Manejo de pesca em águas interiores/Biota de Águas Interiores
Ferramentas e metodologias inovadoras para o manejo de fauna silvestre/Ferramentas e
Metodologias
7. Ecologia de Animais Neotropicais
8. Genética, filogenética e filogeografia de Carnívoros Neo-tropicais
9. Genética, filogenética e filogeografia de Primatas Neotropicais
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B. Manejo para Conservação de Espécies de Animais que Causam Danos Ecológicos,
Econômicos, Culturais e Sociais
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Avaliações de conflitos entre a espécie humana e a fauna silvestre
Manejo de espécies introduzidas, e controle espécies nocivas/pragas
Conservação de comunidades, ecosistemas e paisagens para a fauna silvestre
Influências das mudanças climáticas sobre a fauna silvestre
Fauna em áreas protegidas
Aspectos socio-econômicos da fauna silvestre

C. Leis e Políticas para Conservação da Fauna Silvestre
16. História, Política e Legislação
D. Conservação Ex situ e Domesticação
17. Produção de Animais Neotropicais
18. O papel dos Zoológicos e das Sociedades Zoológicas
E. Economia e Finanças de Animais Neotropicais
19. Economia e finanças da produção de animais Neotropicais
20. Economia e finanças da conservação de animais Neotropicais
F. Sanidade
21. Sanidade de animais Neotropicais submetidos as sistemas intensivos de produção animal
22. Interações entre a sanidade de animais Neotropicais, animais domésticos e a sanidade
humana
23. As questões relativas à sanidade e quarentena relativas ao comércio de animais
Neotropicais
G. Turismo
24. Turismo [Ecoturismo/Agroturismo]
25. Manejo para a conservação de comunidades de animais silvestres
H. Educação
26. Educação e Comunicação sobre o manejo de animais Neotropicais
27. Educação sobre animais Neotropicais em escolas de ensino básico
28. Educação sobre animais Neotropicais em escolas de ensino médio
29. Programas sobre animais Neotropicais em Universidades
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I. Povos Nativos e os Animais Neotropicais
30. Animais Neotropicais e os Povos Nativos
31. Conhecimento de Povos Indígenas sobre animais Neotropicais e sua Conservação
J. Caça de Animais Neotropicais
32. Caça esportiva
33. Caça com fins científicos
K. Culinária
34. Culinária de plantas e animais Neotropicais
L. Arte e Animais Neotropicais
35. Arte e Animais Neotropicais
M. Conservação de Animais Neotropicais: O Caso Específico dos Pequenos Estados
Insulares do Caribe
36. Questões aplicadas aos pequenos Estados insulares
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Programa Preliminar do XICIMFAUNA:
ESBOÇO PRELIMINAR DO CONGRESSO
Data
Horário
Local
UWI, St Agustine
Domingo 17 13:00 Campus
Agosto 2014 18:00
8:00 UWI, St Agostine
Segunda20:00
Campus
feira 18
Agosto
8:00 UWI, St Agustine
Terça-feira
20:00
Campus
19 Agosto

Quarta-feira
20 Agosto

DIA TODO

Diferentes locais em
Trinidade e Tobago

Quinta-feira
21 Agosto

8:00 21:30

UTT, Port of Spain
NAPA Campus

Sexta-feira
22 Agosto

8:00 20:00

UWI, St Agustine
Campus

Atividade
Inscrição no Congresso e retirada de
material
Abertura e 1o dia do Congresso
- Sessões Técnicas
- Minicursos
o
2 dia do Congresso
- Sessões Técnicas
- Minicursos
- MesasRedondas
o
3 dia do Congresso
- Viagens de campo
4o dia do Congresso
- Vídeos
- Lançamneto de livros
- Poster Sessions
- Receção
- Apresentação Cultural
o
4 do Congresso e Encerramento
- Sessões Técnicas
- Minicursos
- MesasRedondas
- Encerramento e escolha da
sede do XIICIMFAUNA 2016

A seguir apresentamos algumas informações sobre Inscrição, Submissão de Resumos e outras
que esperamos sejam úteis.
Por favor, visite nosso website: XICIMFAUNA.ORG
Os Resumos devem ser enviados para: xicimfauna.abstracts@gmail.com
Formulários preenchidos de inscrição no XICIMFAUNA devem ser enviados para:
xicimfauna.registration@gmail.com
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INSCRIÇÃO
Para se inscrever no XICIMFAUNA preencha o Formulário de Inscrição (Registration Form)
disponível no website do congresso: www.xicimfauna.org e o envie para o endereço eletrônico
acima. Não há custom para sua pré-inscrição re é completamente independente do pagamento de
sua inscrição.. Esta informação é crucial para nos ajudar a melhor planejar o congresso. Nota:
As pessoas que enviarem seus formulários de pré-inscrição antes de 31 de maio de 2014
poderão se beneficiar das taxas de Pré-inscrição (valores até 31 de maio de 2014
apresentados abaixo).
Taxas para inscrição
Taxas de Pré-inscrição - até 31 de Maio de 2014
$150 USD (Estudantes)
$200 USD (Profissionais)
$150 USD (Representantes de Comunidades Locais)
A partir de 1o Junho 2014
$200 USD (Estudantes)
$250 USD (Profissionais)
$200 USD (Representantes de Comunidades Locais)
Infelizmente temos que informar que não temos meios para financiar a participação dos
interessados. Todos aqueles que queiram se inscrever no evento, portanto, devem buscar outros
meios para custear sua viagem e estadia.
PRÉ-INSCRIÇÃO
Lembramos que o primeiro autor do resumo a ser submetido deve preencher e nos enviar o
Formulário de Pré-inscrição (PRE-REGISTRATION FORM) disponível no website do
congresso. Caso o primeiro autor do resumo não pretenda apresentar seu trabalho, isto é, caso o
primeiro autor não pretenda se inscrever no evento, este precisa nos informar qual a pessoa que
apresentará o mesmo (e esta pessoa também deverá fazer sua pré-inscrição). Os pagamentos
também poderão ser feitos no local do evento e serão aceitos Cartões de Crédito, Linx ou
dinheiro em USD ou equivalente na moeda local (TTD). SOMENTE as pessoas que enviarem o
formulário de pré-inscrição antes de 31 de maio de 2014 poderão pagar as taxas de Pré-inscrição
(valores até 31 de maio de 2014 apresentados acima).

VIAGEM E HOSPEDAGEM EM TRINIDADE E TOBAGO
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A companhia aérea COPA Airlines oferecerá um desconto de 15% nas tarifas aéreas para os
participantes das Américas do Sul e Central inscritos neste congresso. Veja no link de nosso
website o código promocional (C5760) necessário para fazer a compra de seus bilhetes aéreos
com este desconto. SOMENTE as pessoas que usarem este código terão acesso ao desconto.
Lembramos que outras companhias aéreas também têm voos para Trinidade e Tobago como
Caribbean Airlines, American Airlines, Suriname Airways e LIAT. Embora Trinidade e Tobago
ofereça numerosas alternativas de alojamento para visitantes, é aconselhável fazer reservas de
forma antecipada, uma vez que haverá um número relativamente elevado de encontros e
conferências a ocorrerem no país nas mesmas datas do XICIMFAUNA. Por favor, visite nosso
website para verificar o local que indicamos e para fazer suas reservas no Sir Arthur Lewis Hall
of Residence. Este local oferece as seguintes acomodações e tarifas:
Room Block: 150 quartos de solteiro, 80 quartos de casal
Tarifa: Single room - US$25 por noite
Double room - US$20 por pessoa por noite/ com duas pessoas por quarto
Você
deve
fazer
sua
reserva
diretamente
enviando
um
e-mail
para Olivia.ramkissoon@sta.uwi.edu. Insira na linha de assunto de sua mensagem eletrônica a
palavra CIMFAUNA, desta forma você terá acesso às tarifas mencionadas acima. O pagamento será
efetuado no momento do check in.

Para outros hotéis e acomodações em Trinidade e Tobago, sugerimos que visite o website do
Ministério de Turismo (link em nosso website). Caso queira participar de alguma atividade
turística Pré- e Pós-Congresso (para locais turísticos em Trinidade e Tobago), sugerimos que
você nos comunique para que possamos auxiliá-lo.
Nós aguardamos a sua participação e encorajamos a todos que façam sua pré-inscrição o mais
rápido possível.

_______________________
Professor Gary Wayne Garcia
President XICIMFAUNA
Professor of Livestock Science
Department of Food Production
Faculty of Food and Agriculture
The University of the West Indies, St Agosto ine
gary.garcia@sta.uwi.edu
662-2002 extension 83328/82090

__________________________
Mrs. Michele D. Singh
Secretary
XICIMFAUNA 2014
Michele.singh@gmail.com
Michele.singh@sta.uwi.edu
(1-868-720-2702)
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