
	  

	  

 

13 e 14 de Dezembro 
 

Local  

Anfiteatro André Jacquemin, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 

 

Informações 

Site: http://sites.ffclrp.usp.br/paleo/index.htm 

Email: paleosp2012@gmail.com 
 

                                           Apoio 

                  

 

 

 



Programação 

Dia 13/12/2012 (Quinta-feira) 

8h: Inscrições. 

10h30: Palestra de abertura – “Implicações da aplicação de técnicas de alta resolução ao estudo de 

metazoários Ediacaranos” - Dra. Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco (Instituto de 

Geociências/USP). 

12h: Horário de almoço. 

13h30: Ciclo de apresentações das instituições que desenvolvem pesquisa em Paleontologia no 

Estado de São Paulo. 

 

Dia 14/12/2012 (Sexta-feira) 

9h: Mesa redonda - Paleontologia e Geologia do Grupo Bauru (Cretáceo Superior). Palestrantes: 

Dr. Alessandro Batezelli (UNICAMP); Dr. Renato Pirani Ghilardi (UNESP - Bauru); Dr. Rodrigo 

Miloni Santucci (UnB); Dr. Reinaldo J. Bertini (UNESP - Rio Claro).  

12h: Horário de almoço. 

13h30: Apresentações de trabalhos (orais e painéis).  

17h30: Cerimônia de encerramento. 

 

Informações gerais 

Inscrições:  

As inscrições para a PALEO SP 2012 são gratuitas e já podem ser realizadas através do site: 

http://sites.ffclrp.usp.br/paleo/index.htm.  

 

Envio de resumos:  

Os alunos de Iniciação Científica e de pós-graduação que desejarem apresentar trabalhos na PALEO 

SP 2012 devem submeter seus resumos até o dia 9 de Novembro de 2012, para o e-mail 

paleosp2012@gmail, com o assunto do email intitulado RESUMO. Serão aceitos até dois resumos 

para cada primeiro autor. Após submetê-lo, o autor receberá um email confirmando o recebimento. 

 

Normas para elaboração de resumos: 

Os resumos deverão conter no máximo 25 linhas, editados em MS Word, em parágrafo único, fonte 

Arial, tamanho 10, espaçamento simples e justificado. O título deve estar em fonte Arial, tamanho 

11, caixa alta, negrito e centralizado. Os nomes dos autores devem estar separados do título por uma 

linha, fonte Arial, tamanho 10, caixa alta, sem negrito e centralizados. Abaixo do(s) nome(s) do(s) 

autor(es) deve(m) constar a instituição e o endereço eletrônico de cada um, entre parênteses, fonte 

Arial, tamanho 9, separados por ponto e vírgula e centralizados. O texto deve estar separado dos 

endereços eletrônicos dos autores por duas linhas e não devem ser feitas citações bibliográficas. As 



palavras-chave devem estar abaixo do resumo e em número máximo de cinco. Informações 

adicionais como agências de fomento à pesquisa, bolsas, etc., devem ser inseridas depois das 

palavras-chave, entre colchetes e em fonte Arial tamanho 9. Os resumos são de inteira 

responsabilidade dos autores. 

 

Exemplo:  

 
COMENTÁRIOS SOBRE A OSTEOLOGIA DE BAURUEMYS ELEGANS (SUÁREZ, 

1969), DO CRETÁCEO SUPERIOR DA BACIA BAURU, COM BASE EM SEIS 
NOVOS ESPÉCIMES 

GABRIEL DE SOUZA FERREIRA1*, MARCO AURÉLIO GALLO DE FRANÇA1*, MAX 
CARDOSO LANGER1 

1FFCLRP / USP – Ribeirão Preto  

(gsferreirabio@gmail.com; marquinhobio@yahoo.com.br; mclanger@usp.br) 

 

Nos sedimentos cretácicos da Bacia Bauru são encontrados sete táxons de Podocnemoidae: 
“Podocnemis” harrisi, “P.” brasiliensis, Roxochelys wanderleyi, Cambaremys langertoni, 
Peiropemys mezzalirai, Pricemys caiera e Bauruemys elegans, dos quais, apenas os últimos 
três apresentam elementos cranianos preservados, sendo B. elegans a espécie mais bem 
documentada. Muitos novos espécimes foram recentemente coletados, possibilitando análises 
mais detalhadas do táxon. O material utilizado neste trabalho, depositado no Laboratório de 
Paleontologia da USP, em Ribeirão Preto, consiste de três crânios bem preservados 
(LPRP/USP0200, LPRP/USP0369 e LPRP/USP0370) e três espécimes pós-crânianos 
(LPRP/USP0202, LPRP/USP0362 e LPRP/USP0363), algo fragmentados. Os dados 
morfológicos foram utilizados para recodificar os caracteres de B. elegans em uma matriz, 
resultando em uma nova análise filogenética. Características diagnósticas da espécie foram 
identificadas nos três crânios (e.g. órbitas dorsais, crânio relativamente largo e achatado, 
ausência de sulco interorbital, presença do vômer, segundo neural quadrilátero e série neural 
composta de seis ossos) sendo estes seguramente atribuídos à espécie. Contudo, algumas 
variações foram observadas, como a ausência do contato vômer-maxilar (LPRP/USP0200 e 
LPRP/USP0369), a posição do foramen palatinum posterius, ora inteiramente no palatino 
(LPRP/USP0200), ora no contato deste com o pterigóide (LPRP/USP0369), e o tamanho, 
sendo um dos espécimes (LPRP/USP0370) cerca de 1/3 menor que os outros dois, que são de 
dimensões comparáveis ao holótipo. Estas diferenças foram consideradas polimorfismos e três 
caracteres foram recodificados: pré-maxilar atingindo a abertura interna da narina (car.14), 
originalmente 0 (não) e recodificado 0&1 (variável); contato sinfisial no dentário (car.54), 
originalmente ? (missing data) e recodificado 0 (fusionado); largura do osso nucal, 
originalmente 2 (largura igual comprimento) e recodificado 1 (largura maior que o comprimento, 
mas menos que duas vezes). Entretanto, a recodificação não modificou a posição filogenética 
de Bauruemys elegans, sendo classificada como um Podocnemoidae basal. 

 

Palavras-chave: Podocnemoidae, Bauruemys elegans, Bacia Bauru, Cretáceo, Tartaruguito. 

 
 [*Bolsista FAPESP] 



Apresentações de trabalhos: 

A forma de apresentação de cada trabalho, oral ou painel, será determinada pela Comissão 

Organizadora, após a data limite para envio de resumos. A devolutiva, contendo o caráter de cada 

trabalho, será enviada por email. De mesma forma, o tempo de cada apresentação oral será 

estabelecido conforme o número de trabalhos enviados, sendo esse também divulgado via email.  

 

Ciclo de apresentações das instituições do Estado de São Paulo: 

O tempo de cada apresentação será determinado conforme o número de instituições/laboratórios 

confirmados.  A data máxima para confirmar a participação nesse ciclo de apresentações é a mesma 

da submissão de resumos, ou seja, 9 de novembro de 2012. 

 

Relação das instituições/laboratórios confirmados: 

 

Nome do laboratório: Núcleo de Evolução e Paleobiologia de Vertebrados. 

Instituição: Departamento de Geologia Aplicada, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 

UNESP (Campus Rio Claro). 

Docente/pesquisador responsável: Dr. Reinaldo J. Bertini. 

 

Nome do laboratório: Laboratório de Estudos Paleobiológicos. 

Instituição: Instituto de Geociências/USP. 

Docentes/pesquisadores responsáveis: Dra. Juliana de Moraes Leme e Dr. Thomas Rich Fairchild. 

  

Nome do laboratório: Laboratório de PaleoHidrogeologia. 

Instituição: Departamento de Geologia e recursos naturais, Instituto de Geociências, UNICAMP. 

Docentes/pesquisadores responsáveis: Dra. Fresia Ricardi-Branco e Dra. Sueli Yoshinaga Pereira 

(IG-UNICAMP) e Profa. Dra. Adalene Moreira Silva (IG-UNB)  

 

Nome do laboratório: Laboratório de Palinologia e Paleobotânica. 

Instituição: Universidade de Guarulhos. 

Docentes/pesquisadores responsáveis: Dra. Maria Judite Garcia e Dra. Mary Elizabeth C. Bernardes 

de Oliveira 

 

Nome do laboratório: Laboratório de Paleoecologia e Paleoicnologia  

Instituição: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Ecologia e Biologia 

Evolutiva, UFSCar. 

Docente/pesquisador responsável: Dr. Marcelo Adorna Fernandes. 

 

Nome do laboratório: Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados (LAPALMA). 



Instituição: UNESP (Campus Bauru). 

Docente/pesquisador responsável: Dr. Renato Pirani Ghilardi. 

 

Nome do laboratório/setor/unidade: Laboratório de Paleontologia de Ribeirão Preto (LPRP). 

Instituição: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. 

Docentes/pesquisadores responsáveis: Dr. Max Cardoso Langer e Dra. Annie Schmaltz Hsiou 

 

Instituição: Museu de Paleontologia de Monte (Museu Histórico e Cultural "Dr. Fernando José 

Freire de Andrade"). 

Docente/pesquisador responsável: Antônio Celso de Arruda Campos 

 

Instituição: Museu de Paleontologia de Marília  

Docente/pesquisador responsável: William Roberto Nava 

 

Comissão organizadora: 

Dra. Annie Schmaltz Hsiou; Dr. Max Cardoso Langer; Rodrigo Neregato (UNESP/Rio Claro); 

Bruno Vila Nova; Mario Bronzati; Júlio Marsola; Gabriel Ferreira. 

 

Comissão de apoio: 

Dr. Marco Aurélio Gallo de França; Felipe Chinaglia Montefeltro; Maira Massarani; Marcos César 

Bissaro Júnior; Elisabete Dassie; Pedro Lorena Godoy; Thiago Schineider Faccini; Vitor Bernardo 

Venâncio; Paulo Ricardo Mendonça Lopes; Geovanni Augusto Ferreira; Gabriel Teixeira. 


