
 

Prezados Congressistas, 

 

Faltam poucos dias para o nosso encontro. É com grande satisfação que 

informamos as novidades sobre a organização do XXIV Congresso Brasileiro de 

Paleontologia.  

 

O livro de resumos está pronto para impressão com todos os resumos 

submetidos e aprovados, todas as cartas de aceite já foram enviadas aos autores. 

O processo de revisão dos resumos esteve sob a coordenação do Prof. Dr. 

Douglas Riff (UFU) e a comissão avaliadora do prêmio Josué Camargo Mendes 

está a cargo da Profa. Dra. Marina Bento Soares (UFRGS). 

 

As inscrições para minicursos e excursões estão a todo vapor, algumas excursões 

e minicursos já tiveram todas as suas vagas preenchidas, mas ainda temos 

opções para todos os gostos. A excursão CRETÁCEO DA BACIA DO ARARIPE E 

MUSEU DE PALEONTOLOGIA DE SANTANA DO CARIRI está confirmada e com 

inscrições encerradas, totalizando 33 participantes. A excursão SILURO-

DEVONIANO E JURÁSSICO DA BACIA DO ARARIPE está confirmada com 16 

participantes, mas ainda possui vagas disponíveis. As excursões IDENTIDADE 

CULTURAL DO CARIRI e ARARIPE PERNAMBUCANO, ainda precisam de mais 

inscritos para serem confirmadas. Aproveite e acesse os formulários online para 

realizar sua inscrição.  

 

As vagas para o Paleo Camping voaram em poucos dias, teremos 50 barracas 

alojadas, contando com segurança 24h e banheiros/vestiários. Lembramos que a 

taxa de R$ 10 por pessoa, deverá ser paga no ato do credenciamento na 

secretaria do congresso.  

 

Firmamos uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE que fornecerá 

passagens com desconto aos congressistas interessados. Já existem descontos 

gerados e ativos no site: http://24cbp.depassaporte.com.br/. Foram oferecidos 

pela azul 8%, pela Avianca 10% ** e pela GOL 20%* (**Desconto não se aplica as 

classes "T e Y"/ Desconto não válido para CHD/ *Desconto sobre a tarifa da 

"família flexível" e da família programada"). Além disso, recentemente a empresa 

TAM se fixou no aeroporto do Cariri, também recebendo voos de diversos 

estados. 

http://24cbp.depassaporte.com.br/


 

 

Nesse momento a comissão científica trabalha a todo vapor para montar as 

sessões temáticas, em breve divulgaremos via e-mail a forma de apresentação de 

cada trabalho. Também estará disponível  em nossa página a programação 

detalhada. Para confeccionar seu pôster utilize a medida máxima de 90cm 

(largura) por 120cm (altura). As apresentações orais serão de 10 minutos com 5 

minutos adicionais para perguntas.  

 

Nessa edição do Congresso Brasileiro de Paleontologia teremos palestras com 

colegas brasileiros e estrangeiros como os Drs. Alexander W. A. Kellner e João 

Carlos Coimbra e estrangeiros como Else Marie Friis (Museu Sueco de História 

Natural - Suécia) e o Dr. Arthur Sá (Universidade de Trás-os-montes e Alto 

D’ouro - Portugal). Além de mesas redondas, minicursos e muitos trabalhos 

versando nas diferentes áreas da Paleontologia. 

 

Estamos nos aproximando do dia do nosso congresso, faltam apenas 40 dias, 

lembramos que disponibilizamos em nosso site uma lista com as melhores 

opções de hospedagem no Crato e em Juazeiro do Norte, não deixe para reservar 

seu hotel de última hora.  

 

Esperamos todos vocês em 02 de agosto. Nosso evento vai ser danado de bom! 

 

Antônio Álamo Feitosa Saraiva, 

Universidade Regional do Cariri 

 


