Inscrição e cotas

Secretariado e contactos

Os montantes das cotas de inscrição no III CIP /
XXVI Jornadas SEP e das excursões pré e póscongresso são os seguintes:

Depto. de Geodinâmica y Paleontología, Universidad de Huelva

Mails: asantos@dgyp.uhu.es & mayoral@uhu.es
Tel: (00) 34 959 219858; Fax: (00) 34 959219440

Sócios da SEP: ........................... 80 €
Não sócios: ................................ 100 €
Estudantes: ............................... 30 €
Acompanhantes: ...................... 30 €

Mais informações em: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Lisboa, 7-10 de Julho de 2010

Organização

Excursão pré-congresso ........ 25 €
Excursão pós-congresso ........ 45 €
As inscrições serão feitas online, até 1 de Maio de
2010, em ficha a divulgar brevemente em:
http://iberpaleo2010.fc.ul.pt . Após 1 de Maio, os
montantes referidos serão acrescidos de 20%.

o

Departamento e Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa; Departamento de Geodinámica y
Paleontología de la Universidad de Huelva; Departamento de
Ciencias de la Tierra. Área de Paleontología, Universidad de
Zaragoza; Sociedade Española de Paleontología.
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Excursões
Pré-congresso, dia 7 de Julho (8h00-17h00)

Paleontologia da Península de Setúbal:
Percurso provisório: Lisboa - Pedreira do Avelino Cabo Espichel - Almoço - Foz da Fonte - Lisboa.
Número de vagas disponível: 32 (mínimo 20
inscrições). O preço inclui almoço.

o
Apoios (ordenados segundo o montante do apoio)

XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
2ª Circular

Pós-congresso, dia 10 de Julho (8h00-20h00)

Pistas de Dinossáurios da Pedreira do Galinha:
Percurso provisório: Lisboa - Vale de Meios Pedreira do Galinha - Almoço - Batalha - Óbidos Lisboa.
Número de vagas: 45 (mínimo 30 inscrições). O
preço inclui almoço.
Mais informações sobre os percursos e temas a
abordar nas excursões, assim como vários materiais
de apoio, em:

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
17 de Março de 2010

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Apresentação

Publicação dos trabalhos

De acordo com o calendário previsto, é agora
chegada a altura de divulgar a segunda circular do
nosso encontro. Aqui serão dadas informações
importantes tais como as normas de redacção dos
resumos alargados e o montante das cotas de
inscrição. Para mais informações, consultar:
.

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

o
.

Temáticas
Tal como anteriormente divulgado, as sessões
científicas previstas centrar-se-ão na seguinte
temática central:

Comunicações:
Só poderão apresentar comunicações pessoas
inscritas no III CIP / XXVI Jornadas SEP. As
comunicações serão avaliadas previamente pelo
Comité Científico.
As comunicações poderão ser apresentadas
oralmente ou sob a forma de painel. As
comunicações orais serão apresentadas em sessões
orientadas por um moderador e disporão de 10
minutos para exposição, acrescidos de cinco
minutos para discussão.
Os painéis poderão ter dimensões máximas de120
cm de altura por 85 cm de largura e serão
apresentados numa sessão especial, ficando
expostos segundo calendário a divulgar
oportunamente.

Os autores que o desejem poderão enviar os seus
artigos para publicação “in extenso” na Revista
Española de Paleontología.

Comissão Organizadora
Mário Cachão e Carlos Marques da Silva.
Departamento e Centro de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa.

Eduardo Mayoral e Ana Santos.
Departamento de Geodinámica y Paleontología,
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad
de Huelva.

Guillermo Meléndez.
Área de Paleontología, Dep.to de Ciencias de la Tierra,
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

.

Comunicações
Idiomas:
Os idiomas oficias do III Congresso Ibérico de
Paleontologia e das XXVI Jornadas de la SEP serão
o português e o castelhano. Serão ainda aceites
comunicações em todos os idiomas admitidos na
Revista Española de Paleontología.
Sessões científicas:
As sessões científicas decorrerão de acordo com as
temáticas gerais do encontro acima enunciadas.

Os resumos das comunicações serão publicados
num volume ordinário da série Seminarios de
Paleontología de Zaragoza (SEPAZ), nº 9.

A Comissão Científica do III CIP / XXVI Jornadas
SEP integra especialistas da comunidade
paleontológica ibérica, cobrindo, na medida do
possível, toda a diversidade de temáticas focadas
no Congresso.

Os resumos alargados das comunicações deverão
ter, no máximo, quatro páginas formato A4.
As normas de redacção dos resumos e o escantilhão
de base para a sua elaboração estão disponíveis na
página web do III CIP / XXVI Jornadas SEP em:

O elenco da Comissão Científica pode ser
consultado na página web do Congresso em:

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

o

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
Os ficheiros com os respectivos resumos deverão
ser enviados electronicamente para Eduardo
Mayoral / Secretariado III CIP / XXVI Jornadas SEP:

mayoral@uhu.es
A data limite para a recepção dos resumos das
comunicações é 1 de Maio de 2010.
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O encontro prevê ainda a apresentação de
contribuições de “Tema Livre”, não directamente
relacionadas com os temas anteriores.

Comissão Científica
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Realizar-se-á, também, um simpósio sobre
Património Paleontológico e Geodiversidade e
sessões de Projectos PICG’s.

Resumos das comunicações

Calendário

C

A Ibéria no centro das relações atlantomediterrânicas

Inscrição ordinária: online, até 1 de Maio de 2010.
Inscrição com penalização 20%: até 1 de Junho.
Recepção dos resumos: 1 de Maio de 2010.
Terceira circular: Junho de 2010.

