
SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ICNOLOGIA

Terceira Circular

30/10 a 07/11/2010, São Leopoldo, Brasil

O Simpósio Latino-Americano de Icnologia – SLIC 2010 
será realizado em São Leopoldo, na região sul do Brasil, 
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). O 
principal objetivo desse simpósio é congregar icnólogos 
e estudantes da América do Sul e de outras partes do 
mundo para compartilhar e discutir ideias relacionadas 
com a temática Icnológica. Haverá apresentações orais 
e em pôster, assim como conferências sobre temas 
relevantes. Adicionalmente, três excursões de campo 
são oferecidas para mostrar depósitos bioturbados 
marinhos rasos, marginais marinhos e continentais. Dois 
mini-cursos, uma mesa-redonda e um mini-workshop
em temas de destaque na Icnologia também fazem 
parte do programa.

COMITÊ ORGANIZADOR

Grupo Diretor:

Presidente: Renata G. Netto (UNISINOS, Brasil))

Vice-presidente: Ricardo N. Melchor (Univ. Nac. de La Pampa, Argentina)

Secretários: Noelia Carmona (CONICET, Argentina) e Francisco Tognoli (UNISINOS, Brasil)

Tesoureiros: Renata G. Netto e Francisco Tognoli

Comitê Científico: M. Gabriela Mángano, Luis A. Buatois (Univ. Saskatchewan, Canadá), e Jorge 
Genise (MACN/CONICET, Argentina)

Grupo Executivo:

Coordenação de palestras: Renata G. Netto

Coordenação de mesa-redonda: M. Gabriela Mángano

Coordenação de mini-workshop: Luis A. Buatois

Coordenação de sessões técnicas: Mariano Verde (Univ. de La República, Uruguai, oral) e
Antonio Carlos S. Fernandes (Museu Nacional/UFRJ, Brasil, poster)

Coordenação de minicursos: Ricardo Melchor

Coordenação de excursões de campo: Renata Netto e Francisco Tognoli

Coordenação de infra-estrutura: Renata G. Netto e Deise M. Silveira (UNISINOS, Brasil)

PROGRAMA

29/10 a 01/11 – Excursão de campo pré-simpósio (FT01)



Visita a depósitos marinhos rasos devonianos das formações Furnas e Ponta Grossa e a 
depósitos permocarboníferos com influência glacial das formações Mafra e Rio do Sul (bacia 
do Paraná). A excursão inicia em Curitiba, onde todos os participantes devem chegar no dia 
29/10, e termina em São Leopoldo, cidade onde ocorrerá o evento. Guias de campo: Dra. 
Renata Netto (UNISINOS), Dr. Francisco Tognoli (UNISINOS), Dr. Mario Assine (UNESP).

Mínimo/máximo de participantes: 15/40

Prazo máximo para inscrição: 30/09/2010

02/11 – Mini-cursos

“Icnologia de Sistemas Continentais” – Ministrantes: Dr. Jorge Genise (MACN/CONICET, 
Argentina) e convidados.

“Bioerosão” – Ministrante: Dr. Silvio Casadio (Univ. Nac. La Pampa, Argentina).

Mínimo/máximo de participantes: 5/50

Prazo máximo para inscrição: 30/09/2010

03 e 04/11 – Sessões Técnicas 

Conferências:

02/11, 20h – Dr. María Gabriela Mángano, Univ. de Saskatchewan, Canadá (palestra de 
abertura): On the beginning – Ichnology of the Burgess Shale! 
03/11, 8h – Dr. Jordi M. de Gibert, Univ. de Barcelona, Espanha (CF01): Paleobiología de 
trazas fósiles (título provisório).
03/11, 14h – Dr. Masakazu Nara, Kochi Univ., Japão (CF02): Palaeoecological ichnology: 
Bringing trace fossil producers to life.
03/11, 19h – Dra. Nora Noffke, Old Dominion Univ., USA (Novas fronteiras em Icnologia). 
Turbulent lifestyle: Cyanobacteria on Earth’s sandy beaches – Today and 3 billion years ago.
04/11, 8h – Dr. Ricardo Melchor, Univ. Nacional de La Pampa, Argentina (CF03). Icnología de 
vertebrados y su reflejo en depósitos continentales.
04/11, 14h – Dr. H. Allen Curran, Smith College, USA (CF04). Ichnology of Quaternary tropical 
carbonates with emphasis on ichnogenic porosity and permeability.
05/11, 8h – Dr. S. George Pemberton, Univ. de Alberta, Canadá (CF05). The role of 
bioturbation in gas-charged systems.
05/11, 14h – Dr. James MacEachern, Simon Fraser Univ., Canadá (CF06). Ichnology of deltas 
and its application to stratigraphic analysis.

05/11 – Mini-workshop/minicurso* “Icnologia Aplicada à Estratigrafia”, com estudo de casos 
particulares durante a manhã e análise de testemunhos de sondagem durante a tarde.

* Os interessados em aproveitamento do mini-workshop como atividade acadêmica devem 
inscrever-se no mesmo como minicurso.

06 e 07/11 – Excursões de campo pós-simpósio

FT02 – Visita a afloramentos icnofossilíferos do Rio Grande do Sul, com predomínio de 
depósitos continentais de idade mesozóica da bacia do Paraná e possíveis ocorrências de idade 
cenozóica. Guias de campo: Dra. Renata G. Netto (UNISINOS), Dr. Rafael Silva (CPRM), Ms. 
Paula Dias (UFRGS).



Mínimo/máximo de participantes: 15/40

Prazo máximo para inscrição: 30/09/2010

FT03 – visita a afloramentos da Formação Botucatu no Estado de São Paulo, com icnofósseis 
de vertebrados e invertebrados de idade jurocretácica. 

Guia de campo: Dr. Marcelo Adorna Fernandes (UFSCar, Brasil)

Mínimo/máximo de participantes: 5/8

Prazo máximo para inscrição: 30/09/2010

Importante! A excursão será realizada com veículo leve (van). Procure levar apenas a bagagem 
necessária para poder viajar com mais conforto.

CRONOGRAMA SLIC 2010

HORA/TIME 29/10-
01/11

02/11 03/11 04/11 05/11 06-
07/11

08:00 – 08:50

FT01

Minicursos CF01 CF03 CF05

FT02
FT03

08:50 – 10:30 Sessões técnicas
Oral: 5 trabalhos

Poster

Sessões técnicas
Oral: 5 trabalhos

Poster

Mini-workshop em 
Icnologia Aplicada
Oral: 5 trabalhos

Poster
10:30 – 10:50 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
10:50 – 12:30 Minicursos Sessões técnicas

Oral: 5 trabalhos
Poster

Sessões técnicas
Oral: 5 trabalhos

Poster

Mini-workshop em 
Icnologia Aplicada
Oral: 5 trabalhos

Poster
12:30 – 14:00 Almoço Almoço Almoço Almoço
14:00 – 14:50 Minicursos CF02 CF04 CF06
14:50 – 16:30 Sessões técnicas

Oral: 5 trabalhos
Poster

Sessões técnicas
Oral: 5 trabalhos

Poster

Mini-workshop em 
Icnologia Aplicada
Atividade prática

16:30 – 16:50 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
16:50 – 18:30 Minicursos Sessões técnicas

Oral: 5 trabalhos
Poster

Sessões técnicas
Oral: 5 trabalhos

Poster

Mini-workshop em
Icnologia Aplicada
Atividade prática

18:30 – 19:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
19:00 – 20:30 Cerimônia de 

abertura
Mesa-redonda

Novas fronteiras 
em Icnologia

Espaço para 
reuniões de 
grupos de 
trabalho

Cerimônia de 
encerramento

21:00 – 23:00 Jantar de 
confraternização*

* Os tickets para o jantar estarão à venda na Secretaria, durante o SLIC 2010.



INSCRIÇÕES

SLIC 2010 ATÉ 30/06/2010 A PARTIR DE 01/07/2010
CATEGORIA MEMBRO1 

SBP/IAS/SEPM/APA
DEMAIS MEMBRO1

SBP/IAS/SEPM/APA
DEMAIS

Profissionais R$ 320,00 R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 500,00
Estudantes R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 270,00 R$ 300,00

MINICURSOS2 ATÉ 30/06/2010 A PARTIR DE 01/07/2010
CATEGORIA MEMBRO1

SBP/IAS/SEPM/APA
DEMAIS MEMBRO1

SBP/IAS/SEPM/APA
DEMAIS

Profissionais R$ 32,00 R$ 40,00 R$ 54,00 R$ 60,00
Estudantes R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 27,00 R$ 30,00

1 Deve ser enviada cópia de comprovante de afiliação (confirmação de afiliação ou recibo de anuidade) 
para slic2010.brasil@gmail.com, para fins de efetivação da inscrição com preço promocional.
2 A inscrição nos minicursos é exclusiva para participantes do SLIC 2010.

EXCURSÃO DE CAMPO1 ATÉ 30/06/2010 A PARTIR DE 01/07/2010
FT01 R$ 600,00 R$ 800,00
FT02 R$ 400,00 R$ 600,00
FT03 R$ 400,00 R$ 600,00

1 Transporte entre as áreas de campo, hospedagem (base dupla), alimentação e roteiro de campo 
incluídos no preço da excursão. O deslocamento até os locais de início da excursão de campo não está
incluído. Hospedagem em base single poderá ser solicitada mediante pagamento de taxa adicional. 
Interesados em hospedagem em base single devem entrar em contato com Francisco Tognoli via 
slic2010.brasil@gmail.com com o assunto HOSPEDAGEM SINGLE EXCURSÃO DE CAMPO.

AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES

O SLIC 2010, com apoio da International Association of Sedimentologists (IAS) e da Society for 
Sedimentary Geology (SEPM), estará apoiando estudantes de pós-graduação com auxílios de 
R$ 200,00 [estudantes de instituições da Grande Porto Alegre e residentes nessa região], R$ 
400,00 [estudantes de instituições outras regiões da metade sul do Brasil (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, 
MG) e residentes nessas regiões] e R$ 600,00 [estudantes de instituições da metade norte do 
Brasil (GO, MS, MT, TO, DF, PA, AM, AC, RR, RO, MA, PI, CE, RN, PE, SE, BA, AL) e do exterior e 
residentes nessas regiões], para participação no SLIC 2010. Para concorrer, é necessário ser 
sócio da IAS ou da SEPM e participar do simpósio com apresentação de trabalho.

Interessados devem mandar mensagem para slic2010.brasil@gmail.com com o assunto 
AUXÍLIO ESTUDANTE, contendo seus dados, a instituição onde realiza estudos de pós-
graduação, nome do professor orientador e título do trabalho a ser apresentado. Devem 
enviar em anexo os seguintes documentos (em formato digital): comprovação de afiliação na 
IAS ou SEPM, comprovante de matrícula atualizada, comprovante de endereço, resumo do 
trabalho a ser apresentado e projeto de tese/dissertação. 

A seleção dos beneficiados pelo auxílio será feita pelo Grupo Diretor do SLIC 2010, utilizando 
os seguintes critérios de classificação (em ordem de relevância): (i) consistência científica do 



trabalho a ser apresentado, com prioridade para trabalhos de síntese (avaliação feita pela 
Comissão Científica, que pode utilizar-se de consultores ad-hoc); e (ii) projeto de 
tese/dissertação na área de Icnologia.

As inscrições para concorrer ao auxílio IAS/SEPM encerram-se em 30/05/2010. O resultado 
será comunicado por e-mail até o dia 15/06/2010. Candidatos beneficiados que não tenham 
efetuado sua inscrição até a data de divulgação da concessão do auxílio deverão efetuar sua 
inscrição até 30/06/2010, para poder pleitear o auxílio. O valor integral do auxílio concedido 
será pago aos beneficiados no dia 02/11/2010, na Secretaria do SLIC 2010.

Para maiores informações sobre submissão de solicitações de apoio, envie mensagem a
Renata G. Netto para o e-mail slic2010.brasil@gmail.com, com o assunto INFORMAÇÕES 
SOBRE APOIO A ESTUDANTE.

COMO EFETUAR SUA INSCRIÇÃO

Para inscrição no SLIC 2010 e nos minicursos, clique no link:
http://www.unisinos.br/eventos/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=116&mod
ulo=verCurso&class_nbr=20&strm=0585&tipo=NAO

Para inscrição na FT01, clique no link:
http://www.unisinos.br/eventos/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=116&mod
ulo=verCurso&class_nbr=28&strm=0585&tipo=NAO

Para inscrição na FT02, clique no link:
http://www.unisinos.br/eventos/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=116&mod
ulo=verCurso&class_nbr=29&strm=0585&tipo=NAO

Para inscrição na FT03, clique no link:
http://www.unisinos.br/eventos/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=116&mod
ulo=verCurso&class_nbr=30&strm=0585&tipo=NAO

Caso não consiga acessar os links acima clicando sobre eles, copie o link completo e cole no browse do 
seu navegador de internet.

Para completar a inscrição, é necessário cadastrar-se no site MinhaUnisinos. Caso tenha dificuldades, 
por favor entre em contato pelo e-mail slic2010.brasil@gmail.com. Uma vez processada a inscrição, será 
enviada mensagem de confirmação da mesma para o e-mail cadastrado. Participantes que necessitem 
recibo formal da inscrição para fins de prestação de contas devem solicitar o mesmo pelo e-mail 
slic2010.brasil@gmail.com. 

Atenção! Os recibos serão emitidos exclusivamente no nome e CPF/CNPJ em que foi feito o cadastro 
para fins de inscrição.

SUBMISSÃO DE RESUMOS

Data limite: 30 de junho de 2010

Instruções aos autores: os resumos devem ser escritos em Português, Espanhol ou Inglês. 
Utilize espaço simples, Fonte Times New Roman. O título deve ser curto e informativo, estar 
em negrito, centralizado e em fonte de tamanho 14. O nome dos autores deve estar em fonte 
tamanho 12, centralizado. É obrigatório incluir a afiliação institucional e um endereço 
eletrônico. Use fonte tamanho 10, centralizado. O texto deve ser escrito em fonte tamanho 11, 
justificado. Os resumos não devem ultrapassar 300 palavras. Palavras estrangeiras em relação 



ao idioma adotado no resumo deverão estar em itálico. Referências, figuras, gráficos e tabelas 
não devem ser incluídos. 

Os resumos devem ser enviados para slic210.brasil@gmail.com, com o assunto SUBMISSÃO DE 
RESUMO. Deve ser indicado qual dos autores será o apresentador do trabalho e a modalidade 
desejada de apresentação do trabalho, se oral ou pôster. A submissão somente será efetiva 
após a confirmação da inscrição do participante que apresentará o trabalho. 

Apresentações orais: o formato do SLIC 2010 permite acolher até 50 apresentações orais, das 
quais 10 ocorrerão no mini-workshop de icnologia aplicada. Caso o número de trabalhos 
inscritos para apresentação oral supere essa capacidade, caberá à Comissão Científica escolher 
os trabalhos que serão apresentados nessa modalidade. A decisão final sobre o formato de 
apresentação dos trabalhos será divulgada por e-mail para o participante apresentador até 
31/08/2010.

Para maiores informações sobre submissão de resumos, envie mensagem a Noelia Carmona ou
Francisco Tognoli para slic2010.brasil@gmail.com, com o assunto INFORMAÇÕES SOBRE 
RESUMO.

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

Os periódicos Revista Brasileira de Paleontologia e Ameghiniana, ambos indexados ao ISI, 
aceitarão submissões de artigos referentes aos trabalhos que foram aceitos para apresentação
no SLIC 2010, para publicação em seus números regulares. Interessados em submeter 
manuscritos para a RBP deverão observar as normas para submissão em www.sbpbrasil.org e 
enviar os arquivos para netto.re@gmail.com. Interessados em submeter manuscritos para a 
Ameghiniana deverão observar as normas para submissão e envio em 
www.scielo.org.ar/revistas/ameg. A frase “Trabalho foi apresentado no Simposio 
Latinamericano de Icnología – SLIC 2010” deve ser incluída ao final dos agradecimentos.

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÕES ORAIS

As apresentações orais terão duração de 15 min, seguidas de 5 min para perguntas. Os tempos 
serão absolutamente observados pelos coordenadores de mesa, por isso planeje-se bem para 
evitar a interrupção da apresentação de seu trabalho. Para garantir que a apresentação seja 
feita a contento e dentro do prazo estipulado, recomenda-se a que a mesma contenha, em 
média, 15 slides. O material audiovisual deve ser digital e construído em PowerPoint, 
preferencialmente na versão 2007. Procure evitar o uso concomitante de fundos e letras 
pouco contrastantes, já que a visualização da apresentação digital varia de computador para 
computador e do computador para a tela.

Apesar do formato do SLIC 2010 aceitar trabalhos nos idiomas oficiais dos países 
latinoamericanos, além do inglês, sugere-se fortemente que a apresentação dos trabalhos seja 
feita em inglês, já que haverá participantes de países não-latinos. Caso o autor não se sinta 
confortável em apresentar em inglês, sugere-se que pelo menos o material audiovisual que 
acompanha a apresentação seja escrito em inglês. 

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÕES EM PÔSTER

O pôster poderá ocupar uma área máxima de 0,90 cm x 1,20 cm. Não deve ser plastificado 
nem possuir baguetes de sustentação, já que a área destinada para exibição dos pôsteres não 
favorece à fixação de pôsteres com essas características. Para garantir a melhor visualização 



do trabalho, recomenda-se a impressão do pôster em papel glossy. A exemplo do que foi 
recomendado acima, sugere-se fortemente que o pôster seja escrito em inglês.

As apresentações em pôster terão duração de pelo menos um turno. Contudo, os pôsteres 
poderão ficar expostos por mais tempo, dependendo do número de pôsteres a serem 
apresentados e do espaço disponível para sua exibição. Não haverá apresentação formal para 
o grande grupo. O apresentador de pôster deverá estar junto ao seu pôster no(s) turno(s) que 
lhe foi(ram) designado(s), para apresentá-lo e discuti-lo durante todo esse período. Esteja 
atento aos intervalos; sempre são os espaços mais utilizados pelo público para visitação aos 
pôsteres.

Para maiores informações sobre o formato e as instruções para preparação das apresentações, 
envie mensagem a Noelia Carmona ou Francisco Tognoli para slic2010.brasil@gmail.com, com 
o assunto INFORMAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO.

ACOMODAÇÕES DURANTE O SLIC 2010

A cidade de São Leopoldo fica na região do Vale do Rio dos Sinos e compõe a área 
metropolitana conhecida como Grande Porto Alegre. Dista cerca de 31 km de Porto Alegre, a 
capital do Estado do Rio Grande do Sul, onde se localiza o Aeroporto Internacional Salgado 
Filho e a Estação Rodoviária de Porto Alegre, os dois principais pólos de chegada na região. O 
acesso entre as duas cidades é fácil e se dá, principalmente, pela BR-116. O Trensurb, trem 
metropolitano de superfície, liga as duas cidades, com estações na rodoviária e no aeroporto. 
O transporte entre as estações de trem e os demais pontos de ambas as cidades hotéis se dá 
por meio de ônibus (linhas de integração). Para maiores informações sobre o sistema de 
transporte integrado do Trensurb, acesse www.trensurb.gov.br. O custo do deslocamento em 
táxi entre ambas as cidades oscila entre R$ 80,00 e R$ 100,00. Em caso de preferir o uso de 
táxi, utilize os serviços de táxis cooperados com contratação dentro do aeroporto.

São Leopoldo encontra-se a 26 m acima do nível do mar. Em novembro, a temperatura média 
oscila entre 25 e 30o C e a umidade relativa do ar pode ser elevada. O índice de pluviosidade é 
baixo, mas chuvas esparsas podem ocorrer. Informações sobre a infra-estrutura, história e 
eventos, bem como mapas da cidade podem ser obtidas em www.saoleopoldo.rs.gov.br ou 
www.vivasaoleo.com.br. 

A rede hoteleira de São Leopoldo é modesta, mas está apta a receber os participantes do SLIC 
2010. Contudo, não deixe para fazer sua reserva de última hora, para não ficar sem lugar. A 
Pegatur – Agência de Viagens e Turismo Ltda. é a agência de viagens oficial do SLIC 2010 e 
oferece acomodações nos principais hotéis da cidade com preço promocional até 30/06/2010. 
Para reservas e informações, entre em contato com a Sra. Marlise Petry (marlise.pegatur@via-
rs.com.br). Abaixo a lista dos principais hotéis de São Leopoldo e as tarifas promocionais para 
o SLIC 2010:

DIÁRIAS
(até 30/06/2010)

SUAREZ
www.hotelsuarez.com.br

CONFORT EXPRESS
LABOR

www.hotelexpress.tur.br

Apto. single R$ 127,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 75,00
Apto. duplo R$ 154,00 R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 95,00
Apto. triplo R$ 175,00 R$ 121,00 -.- R$ 135,00
Apto. quádruplo -.- -.- -.- R$ 160,00



Para garantir as tarifas acima, as reservas devem ser solicitadas por e-mail à Pegatur.

Além das ofertas acima, há também o Hotel 10 São Leopoldo, próximo da Unisinos, mas fora 
do centro da cidade (BR-116, quase esquina com Av. Unisinos). Oferece dois tipos de 
apartamento, com uma ou duas camas de casal, com tarifas ao redor de R$ 90,00, para a 
primeira opção (1 ou 2 pessoas), e R$ 110,00, para a segunda (3 ou 4 pessoas). Maiores 
informações diretamente em www.hotel10.com.br. 

Outras opções de acomodação podem ser obtidas junto à Pegatur – Agência de Viagens, por e-
mail (pegatur@via-rs.com.br) ou pelos telefones (51) 35908530 ou 35895366.

INFORMAÇÕES SOBRE O CÂMPUS DA UNISINOS

A UNISINOS possui um campus amplo e arborizado, de fácil acesso e com excelente infra-
estrutura para receber os participantes do SLIC 2010. O simpósio ocorrerá nas dependências 
do NITGeo, no Auditório Sérgio Concli Gomes, localizado no corredor 6I do Prédio 6. O acesso 
direto de veículos e pedestres ao Prédio 6 se dá pelo Portão D. Entretanto, o Prédio D pode ser 
acessado desde qualquer portão ou área interna do campus. 

O estacionamento para veículos nas dependências do campus é tarifado. Desde a Estação 
Unisinos do Trensurb, há um ônibus circular da Empresa Central que faz a conexão entre o 
trem e as áreas internas do campus. A viagem é gratuita, mas é preciso retirar o ticket de 
passagem com o fiscal de transportes, na área de embarque.

O câmpus possui pelo menos 6 restaurantes que oferecem serviço de almoço e jantar ao estilo 
buffet por peso e várias cantinas que oferecem serviço de lanches e pratos a la carte. Possui, 
ainda, ambulatório com serviço de emergência (ambulância), farmácia, agências bancárias 
(Banco do Brasil, Banco Real, Banco Santander, Banrisul, Caixa Econômica Federal), livraria e 
papelaria, e lojas. Possui também área de lazer desportivo, salas públicas de informática com 
acesso à internet, biblioteca e, junto ao NITGeo, o Museu da História Geológica do Rio Grande 
do Sul.

Para maiores informações e para obtenção do mapa do campus, acesse www.unisinos.br. 

O SLIC 2010 CONTA COM O APOIO DE:




