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Caro sócio.
Aqui estamos novamente à
frente da Sociedade Brasileira de
Paleontologia, reeleitos por cerca
de cem votos. Não foi tarefa fácil
decidir por mais dois anos
dirigindo a SBP: os afazeres e as
responsabilidades assumidas em
nossas instituições de origem
nem sempre deixa tempo para a
tarefa de levar adiante a direção
da Sociedade. Mas os dois anos
de trabalho árduo ainda foram
insuficientes para consolidar
algumas ações, como, por
exemplo, o programa “Educar
para a Paleontologia” e a luta
pela inclusão da Paleontologia
como disciplina obrigatória em
todos os cursos de Biologia no
país. Mas viemos renovados,
com uma ala jovem disposta e
bem ativa cujo empenho já pode
ser visto na nova home page da
SBP, no site www.ufrgs.br/sbp.
Queremos aqui, de público,
agradecer a todos aqueles que
colaboraram conosco no biênio
2001-2003. A reeleição é, para
nós, o aval dos sócios ao trabalho
desempenhado por esta Diretoria.
Sempre ficará a dúvida se o voto
de continuidade foi dado apenas
por falta de opção – afinal,
éramos chapa única. De nossa
parte, resta-nos prosseguir com o
esforço em construir uma
sociedade moderna e dinâmica,

representativa da Paleontologia brasileira. O sócio, contudo, têm a opção
de exercer seu direito, participando das decisões da SBP. Na época das
eleições, contávamos com cerca de 200 sócios em condições de votar.
Uma sociedade científica dificilmente será representativa se apenas 50%
de seus sócios ativos participam do processo eleitoral. Portanto, colegas,
motivem-se! Conforme anunciado durante a Assembléia Geral Ordinária
do XVIII Congresso Brasileiro de Paleontologia, a gestão 2003-2005
prevê, entre outras ações, a renovação do Conselho da SBP, á formalização
das premiações da SBP e uma ampla revisão dos Estatutos, visando sua
atualização. Para isso, a Diretoria utilizar-se-á de todos os meios de
comunicação possíveis com os sócios (home page, boletim, comunicados
eletrônicos) para trazê-los a participar das discussões. Revise seu cadastro,
atualize seus endereços, pois quanto mais participação, melhor. As bases
de tais propostas estarão sendo elaboradas ainda em 2003, para que
possamos iniciar as rodadas de discussão já em 2004.
O ano de 2003 está terminando e é tempo de PALEO, a já consagrada
Reunião Regional de Paleontologia. Como tem acontecido nos últimos
anos, cada região organizará a sua reunião; para maiores informações, leia
atentamente a seção dedicada à PALEO 2003. Aproveitamos este número
também para divulgar o relatório da gestão 2001-2203 e o relatório das
atividades do XVIII Congresso Brasileiro de Paleontologia. Boa leitura!

Réplica de moluscos fósseis de Taió, SC (Oficina de Réplicas USP)

"
!"
%"
"
+,--- $
./0
/

&

'
&

()
" "

#
! "#
!"
*

$
"

"

$
%
&
'
(

- Boletim da Sociedade Brasileira de Paleontologia no 43

./ " 0
/ /4
/ ./ " 1

1
1 23
0.! .
/
4
.!
/. .
! " !45 0
"
0
"

A região central do leste de Santa Catarina, onde
se situam as cidades de Taió, Trombudo Central e Rio
do Sul, ocupa uma posição estratégica dentro da faixa
de afloramentos da Bacia do Paraná, tendo sido
inúmeras vezes utilizada como uma verdadeira escola
da natureza para a compreensão dos eventos ocorridos
no território brasileiro no final do Paleozóico, quando
fazia parte do contexto do mega-continente Gondwana.
As rochas ali expostas oportunizaram para muitos
a avaliação em campo dos conhecimentos adquiridos
nas aulas de Estratigrafia e Sedimentologia, nos cursos
de Geologia das universidades brasileiras; poucos
devem ter sido os geólogos formados no sul do país
que, nos últimos 40 anos, por aí não estiveram durante
seus estudos. Nosso saudoso e emérito professor do
Curso de Pós-Graduação, Rodi Ávila Medeiros, aí se
sentia em casa (talvez uma segunda casa, de inverno, já
que seu coração esteve dividido também com a
Chapada Diamantina), livre para discorrer, com sua
peculiar ponderação, sobre as feições deposicionais que
marcaram os eventos de glaciação do Gondwana e os
posteriores episódios de elevação e recuo do nível do
mar.
As rochas sedimentares aí aflorantes permitiram a
preservação de um riquíssimo registro fóssil de
organismos de hábito marinho e transicional, conhecido
pelo trabalho pioneiro do Dr. Carlos da Rocha Campos
(USP) que, desde a década de 60, percorreu suas áreas
ocupado igualmente com sinais da presença do gelo
nestes locais. Muito da importante obra Problems in
Brazilian Gondwana Geology, de 1967, abrangia estes
locais e ilustrava os restos de braquiópodes, moluscos e
equinodermas aí preservados.
De lá para cá, estas ocorrências foram pouco
estudadas e, executadas as visitas ocasionais de alunos,
como em muitos outros locais de nosso país, relegadas
ao abandono. Turistas pouco esclarecidos sobre seu
valor como documentário recolhiam as amostras com
fósseis para, provavelmente, jogarem-nas fora mais
adiante, quando o peso das bagagens se tornasse
excessivo. Ou, levam-nas para fora do país,
armazenando-as em coleções particulares.
Este panorama começa a mudar agora, com uma
meritória iniciativa da comunidade de Taió. Preocupada
com a perda deste importante patrimônio, a Prefeitura
envolveu duas secretarias, a de Educação e da
Agricultura, numa iniciativa que, nos anos de trabalho
com geologia, ainda não havíamos presenciado. Num
encontro que reuniu cerca de 400 pessoas da
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comunidade, no dia 9 de julho deste ano, foi dado o
passo inicial para a inauguração do MUSEU
PALEOARQUEOLÓGICO E HISÓRICO DE TAIÓ,
que já conta com um belíssimo prédio histórico de 3
andares para sua instalação, antes ocupado pelo
hospital municipal. O que mais chamou a atenção na
cerimônia inaugural foi a presença, além de
importantes autoridades do Estado e do Município, dos
moradores do interior do município (dominantemente
de atividade rural), cujas propriedades contêm
ocorrências fossilíferas. Com isso, ganham-se parceiros
imediatos na proteção e na guarda do acervo, que
também conta com importantes peças arqueológicas da
Tradição Taquara e da história mais recente da
imigração alemã, italiana e russa.
O Museu será organizado pelos órgãos municipais
e pela representante do convênio assinado entre a
FACVEST, de Lages, e a UNISINOS, Profª. Ms. Rita
de Cássia Chaves, da primeira instituição, atualmente
realizando sua Tese de Doutorado na UNISINOS com
fósseis da região. Para tanto, já no dia 9 foi lançado o
projeto “Amigos do Museu”, que busca incentivar os
moradores em sua organização e na adoção de seus
acervos particulares, tornando-os agentes para a
proteção do acervo já conhecido.
O trabalho de prospecção de novas áreas será
financiado durante 12 meses pela Prefeitura, que cederá
transporte, alimentação e alojamento para um grupo de
seis pesquisadores das duas instituições para um
período de 5 dias de trabalho, a cada mês. Apresentado
aos órgãos financiadores do Estado e ao IPHAN, a
iniciativa teve grande receptividade e já conta com a
promessa de pleno apoio. O desejo do grupo é poder
desenvolver, no sul de Santa Catarina, uma ação que se
aproxime daquela que o Dr. Oscar Rösler vem
realizando, com tanto sucesso, no Centro
Paleontológico de Mafra – CENPÁLEO, no norte do
Estado.
A vontade de trazer esta notícia aos sócios da SBP
nasce, em parte, da necessidade de que todos nos
tornemos partícipes desta ação, quando por lá
passarmos com nossos alunos. Por outro lado, é nosso
desejo compartilhar com a comunidade o quase
deslumbramento que até agora nos envolve, por termos
presenciado uma manifestação tão positiva de mudança
de postura dos brasileiros para com o seu patrimônio
fossilífero, antes mesmo que novas legislações
protetoras sejam firmadas. Certamente reflete o
resultado das tantas iniciativas meritórias já existentes
(MATA, UBERABA, MONTE ALTO, PEIRÓPOLIS,
o próprio CENPÁLEO e outras tantas que temos
acompanhado no Paleontologia em Destaque) mas
muitas delas resultantes do abnegado, dedicado e
muitas vezes solitário esforço dos próprios
pesquisadores ou moradores locais. Aqui um novo
Museu surge da vontade da população e de seus
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dirigentes; resta-nos fazer aquilo para que fomos
formados, a pesquisa, o estudo e a educação.
!

Tânia Lindner Dutra
Calos Henrique Nowatzki
PPGeo - UNISINOS

E O CENPÁLEO, COMO VAI?
Vai bastante bem, obrigado. Mas, obrigado a
quem? Em primeiro lugar, ao Dr. Oscar Rösler, que
com sua dedicação ao Centro Paleontológico de Mafra
– que, segundo ele, seria por apenas três anos, lá se vão
cinco, creio – vem conseguindo levar adiante, a duras
penas, a construção da idéia original. Partindo
exclusivamente de seu empenho inicial e poucas
promessas, o Dr. Rösler conseguiu muito: conquistar a
comunidade.
Para quem não sabe, o CENPÁLEO conta apenas
com um funcionário – o curador do Museu -, além do
Dr. Rösler. A secretaria funciona por força do empenho
de uma estagiária e o resto do trabalho é feito por
colaboradores. Mesmo assim, as atividades do
CENPÁLEO já subsidiaram duas dissertações de
mestrado e uma tese de doutorado, todas concluídas,
além de algumas outras em andamento, em parceria
com diferentes instituições do sul e do sudeste do
Brasil. O tão desejado sonho de fazer um museu a céu
aberto vai caminhando, com a aquisição de terras com
conteúdo fossilífero importante, e a exposição
permanente do CENPÁLEO vai se ampliando, à
medida que vai sendo alimentada pelos resultados das
pesquisas feitas com rochas da região.
Recentemente estive em Mafra para dar
continuidade a um trabalho na região. Tenho ido à
Mafra amiúde, por força deste trabalho, mas dessa vez
havia algo novo, que chamou minha atenção: placas de
sinalização informando a direção do CENPÁLEO.
Minha primeira reação foi de familiaridade – afinal, há
pelo menos 4 anos o CENPÁLEO é parte do meu
“mundo”. Depois, percebi que meu sentimento era, na
verdade, de satisfação, ao dar-me conta de que o
CENPÁLEO, agora, também fazia parte do “mundo”
dos rio-mafrenses e seria de domínio público a todos
que chegassem naquela cidade, de que lá havia um
CENPÁLEO.
Nessa mesma ocasião, me contou o Dr. Rösler que
a Universidade do Contestado havia reconhecido
formalmente, naqueles dias, o CENPÁLEO como parte
integrante de sua estrutura. Parabéns, pois, Dr. Rösler e
sua valorosa equipe, por mais essa conquista.
Renata Guimarães Netto
Presidente da SBP
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Durante a Assembléia Geral Ordinária da SBP,
convocada para o dia 18/07/2003, durante o XVIII
Congresso Brasileiro de Paleontologia, em Brasília, foi
apresentado o relatório de atividades e o relatório
financeiro da SBP no biênio 2001-2003, que foi
plenamente aprovado pelos sócios presentes.
Dentre as principais atividades realizadas no
período, cabe destacar: a atualização do cadastro de
sócios; as ações em prol de novas afiliações; o
lançamento do edital “Educar para a Paloentologia”; a
realização das Paleo 2001 e 2002 nas cinco regiões do
país; ações visando aprovação da lei dos fósseis;
participação em comissões de proteção do patrimônio
fossilífero e das fundações Frei Miguel e Araripe,
ambas voltadas para preservação do patrimônio
paleontológico em Mafra (SC) e na Chapada do
Araripe (CE), respectivamente; consolidação da Revista
Brasileira de Paleontologia; reformulação do boletim
Paleontologia em Destaque e a destinação do último
número de cada ano à publicação dos resumos
submetidos à Paleo; criação de produtos de divulgação
com a logomarca SBP; alterações estatutárias.
No que diz respeito às finanças da SBP, o biênio
foi marcado pela necessidade de buscar recursos que
garantissem, sobretudo, a publicação da RBP. Assim, a
primeira atitude da Tesouraria foi verificar os sócios
ativos (de um cadastro com originalmente mais de 700
sócios, apenas cerca de 150 eram ativos) e contatar os
inativos sobre seu interesse em permanecer como sócio.
Assim, a SBP passou a contar, em 2001, com cerca de
170 sócios ativos (sócio ativo é aquele que deve
somente duas anuidades) e em dia (sócio em dia é
aquele que tem pelo menos a anuidade do ano anterior
ao em exercício paga). Com as novas afiliações, a SBP
fechou o biênio com quase 300 sócios. Estes recursos,
somados ao saldo recebido da gestão anterior, formam
a quase totalidade do patrimônio da SBP, acrecida em
um mínimo por doações e pelo saldo obtido da venda
dos produtos de divulgação da SBP durante o XVIII
CBP. Também se pode, nesse período, sanear as
pendências da SBP junto à Receita Federal e iniciar a
venda de assinaturas da RBP. O balancete abaixo
sumariza a prestação de contas apresentada e aprovada
na última assembléia:
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CRÉDITO
Anuidades de agosto/2001-agosto/2003 R$ 27.727,00
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Inscrições na Paleo 2002
R$ 280,00
Venda de RBP e boletins
R$ 1.310,00
Venda do livro Tempo dos Dinossauros R$
30,00
Repasse (2001/2002) do Núcleo-SP
R$ 1.878,68
Repasse (2003/1) do Núcleo/SP
R$ 260,00
Assinatura bianual da RBP
R$ 540,00
Arrecadação com a venda de material de divulgação
R$ 2.175,00
Total

R$ 34.200,68

DÉBITO
Pagto. da RBP n. 2 para Editora Interciência
(já com os descontos de propaganda)
R$ 3.849,92
Pagto. da RBP n. 3 para Gráfica Pallotti R$ 4.900,00
Pagto. da RBP n. 4
R$ 5.850,00
Pagto. da RBP n. 5
R$ 5.900,00
Pagto. dos Boletins Paleontologia em Destaque
nº. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42
R$ 2.214,73
Pagamento de arquivos “pdf” da RBP R$ 180,00
Despesas de correio
R$ 3.227,20
Fundação Frei Miguel (CENPALEO) R$ 200,00
Viagem (Brasília) Renata G. Netto
R$ 648,05
Cartório
R$ 381,36
Pequenas despesas
R$ 919,98
Auxílio ao XVIII CBP
R$ 3.000,00
Gastos com material de divulgação
R$ 1.800,77
Repasse (2003/1) para Núcleo SBP/SP R$ 771,85
Total

R$ 33.843,86

Repasse da gestão anterior em 09.11 e 20.12.2001 em:
Conta Poupança
R$ 10.942,82
Conta Corrente
R$ 3.000,00
Recebimentos biênio 2001/2003
R$ 34.200,68
Total de Crédito até agosto de 2003
R$ 48.143,50
Pagamento durante o biênio 2001/2003 R$33.843,86
Total de Débito até agosto de 2003
R$33.843,86
R$ 14.299,64

Diretoria SBP
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O XVIII CBP foi um sucesso. Com quase 400
participantes, o Congresso mostrou um excelente
cenário da produção intelectual brasileira em
Paleontologia. Chamava a atenção a quantidade de
estudantes, provenientes de diversas regiões do país,
circulando pelos salões do Hotel Nacional, em Brasília,
sede do Congresso. As conferências brindadas por
colegas do Brasil e do exterior contribuíram para
aprimorar nosso conhecimento sobre temas em voga
hoje na Paleontologia. A programação cultural, com
exposições de arte e lançamento de livros, foi um dos
pontos altos do Congresso, que contou também com a
1ª ExpoPaleo, com estandes das principais empresas
que atuam em Paleontologia, além de algumas editoras
universitárias do país. A Comissão Organizadora do
XVIII CBP enviou recentemente o relatório final do
evento, cujos números reproduzimos abaixo:
ATIVIDADES NÚMEROS
PARTICIPANTES
361
CONFERENCIAS
21
TRABALHOS
190
CIDADES
80
PAISES
10

Modalidades de inscrições e número de participantes
em atividades do evento:

RESUMO

Saldo da SBP até agosto de 2003:
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Inscrições
Congressistas
Expositores
Convidados
Comissão Organizadora e de Apoio
Mini-cursos
1. Paleobotânica
2. Micropaleontologia aplicada à
exploração de petróleo
3. Biotas précambrianas
4. Paleoictiologia do Neopaleozóico
Brasileiro
5. Palinologia marinha aplicada à
geologia do petróleo
6. Paleontologia de vertebrados
Cursos
Paleovegetação do Brasil
Paleoicitologia
Exursões
1. Paleobotânica do Cenozóico e
Ecoturismo
2. Estromatólitos do Pré-Cambriano
3. Paleontologia do Permiano

Total
361
256
21
35
24

Pagantes

15
19

12
11

11
7

09
4

4

1

45

40

5
7

0
3

15

11

6
18

5
13

256
isentos
isentos
isentos
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Valores diversos que compuseram a receita de entradas:
FONTE DE
RECURSOS
1. PETROBRAS
2. CNPq
3. CAPES
4. CPRM
5. DNPM
6. SBP
7. UnB
8. UCG
9. INSCRIÇÕES E
OUTRAS FONTES
Total

R$
SOLICITADO
R$50.000,00
R$29.375,00
R$ 23.000,00
R$30.000,00
R$30.000,00
-------

R$
OBTIDO
R$50.000,00
R$25.000,00
*
R$15.000,00
R$4.998,00
R$3.000,00
**
***
R$33.594,60****
R$131.592,60

* Concessão de três (03) passagens nacionais e três (03) passagens
internacionais,
** Ônibus, PCs, bolsas de estudo, material de consumo, etc.
*** Impressão de cartazes, circular e Boletim de Resumos.
**** Além das inscrições, venda de livros, camisetas, convite para
jantar de confraternização, cursos, mini-cursos e excursões.

Valores diversos relativos aos itens de dispêndio:
ITENS DE DISPÊNDIO
1. Passagens aéreas convidados
2. Diárias convidados
3. Diárias diversas*
4. Serviços contratados**
5. Material de consumo ***
6. Despesas bancárias
7. Ressarcimento
8. Excursão
9. Hotel Nacional****
!

VALORES
R$18.640,95
R$6.360,06
R$2.368,65
R$46.240,65
R$6.960,92
R$ 591,74
R$ 900,00
R$3.860,00
R$43.780,00

." 3

R$131.592,60
R$129.702.97
R$1.889,63
R$2.249,38
R$359,00
R$1.890,38

Diferença técnica entre A e B= R$ 0,75 Crédito
(setenta e cinco centavos).
A SBP agradece ao Dr. Dermeval A. do Carmo
por seu empenho e de toda a sua equipe. O próximo
Congresso será em Aracajú, ficando a presidência da
Comissão Organizadora a cargo da Dra. Maria Helena
Zucon. Até lá!

"
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ORGANIZADORES REGIONAIS
De acordo com as manifestações recebidas, a
PALEO 2003 será organizada pelos seguintes colegas:
!

!
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Balanço geral:
Total de entradas
Total de saídas
Saldo do balanço geral – A
Saldo em conta corrente no dia
02/10/03
Cheques para entrar
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As reuniões regionais de Paleontologia,
conhecidas como PALEO, compõem hoje um evento
consagrado entre a comunidade paleontológica
brasileira. Em sua 5ª edição, a PALEO possui uma
característica fundamental: a de ser um evento de
divulgação paleontológica. Para a SBP, isso é muito
importante, pois é um momento de informação sobre o
que vem sendo feito em paleontologia nas diversas
instituições do país, ao mesmo tempo em que é um
espaço para que jovens pesquisadores mostrem seus
talentos. O número de trabalhos apresentados por
estudantes de graduação e de pós-graduação que
participam da PALEO é surpreendente, e observa-se
um crescimento no número de trabalhos voltados para o
ensino, para a constituição de acervos e para a
disseminação da informação sobre a paleontologia
brasileira. É isso que a SBP espera da PALEO e
convocamos a todos os colegas de todas a regiões a
participar.
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* Comissão Organizadora, monitores de excursão, motorista, etc.
** Bearzi Eventos: organização do evento; New Vision: estandes
da Expo Paleo; contratação de pessoal de apoio.
*** Correio; telefone; CDs; gasolina; software; etc
**** Hospedagem: conferencistas, professores e diretoria da SBP;
café da tarde; coquetel de abertura; coquetel de lançamento de livro;
água; café; etc.

Saldo efetivo - B
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INSCRIÇÕES
As inscrições para a PALEO estarão abertas até o
dia da reunião de cada região e são gratuitas para sócios
quites com a SBP. Para sócios em débito e não-sócios,
o valor da inscrição é de R$ 15,00.
A ficha de inscrição, disponível no site da SBP
(www.ufrgs.br/sbp), deve ser encaminhada via e-mail
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para sbp@euler.unisinos.br até 3 dias úteis antes da
Paleo de cada região. Após esse prazo, deve ser enviada
ao organizador da região de participação. Sócios em
atraso ou não-sócios terão sua inscrição efetivada
quando do pagamento da mesma. O pagamento pode
ser feito por meio de depósito bancário na conta da
Sociedade Brasileira de Paleontologia - Banco do
Brasil, agência 0010-8, conta corrente 14.017-1, ou
diretamente com o organizador da PALEO 2003. Como
depósitos bancários de pequeno valor não são
identificados, solicitamos a todos que enviem cópia do
recibo de pagamento por e-mail ou pelo fax (0xx51
5908177), para que seus depósitos possam ser
identificados. Os recibos serão enviados posteriormente
pelo correio. O prazo final para as inscrições ficará a
critério do organizador de cada região.
A participação na PALEO 2003 pode ou não
envolver a apresentação de trabalhos. Os participantes
com apresentação de trabalho devem encaminhar um
resumo referente ao tema apresentado. Para maiores
informações sobre a forma de apresentação e a
quantidade de trabalhos que pode ser submetida por
cada autor devem ser obtidas com o organizador
regional, que é a quem cabe a decisão final, em respeito
às características e à infraestrutura de cada região.
A edição nº 44 do boletim Paleontologia em Destaque
será dedicada à publicação dos resumos de trabalhos
efetivamente apresentados na PALEO 2003. Para tanto,
os resumos devem ser submetidos até o dia
10/11/2003* para sbp@euler.unisinos.br. Somente
serão publicados os resumos aceitos por um comitê de
arbitragem, que levará em conta: (a) a adequação do
resumo; (b) sua correção gramatical; (c) o correto
tratamento científico do tema, em caso de resumos
referentes a estudos científicos; (d) a observação das
normas para apresentação dos resumos. A não
aceitação do resumo para publicação não impede sua
apresentação, cabendo a cada organizador decidir sobre
o assunto.
* participantes de São Paulo - obedecer calendário e procedimentos
divulgados pelo colega Max Langer, organizador da PALEO 2003
São Paulo.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS NA
PALEO 2003
(disponíveis também no site www.ufrgs.br/sbp)
• Um bom resumo deve situar o leitor nos objetivos da investigação
e na área/idade/formação/bacia onde se desenvolveu o trabalho,
incluindo também as metodologias utilizadas, a exploração de seu
aspecto empírico e as conclusões (mesmo que preliminares).
• Serão aceitos resumos em português, espanhol ou inglês.
• Cada resumo deve ter no máximo 25 linhas e devem ser editados
em MS Word, em fonte Times New Roman. O texto deve ser
corrido, isto é, sem a utilização de parágrafos.
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• O título do resumo deverá ser todo em letras maiúsculas, tamanho
11, em negrito e centralizado. O nome dos autores devem estar
abaixo do título, separados por uma linha, também centralizados e
em maiúsculas, mas sem negrito e fonte tamanho 10. Abaixo do
nome de cada autor deverá constar o endereço, em fonte tamanho 9,
também centralizado, contendo os seguintes itens: 1) nome do
departamento ou instituto e sigla da Instituição; 2) sigla do Estado;
e 3) e-mail (em itálico). Os itens do endereçamento devem estar
separados por vírgulas. Observe os exemplos abaixo:
MODELAGEM E ANIMAÇÃO DE ORGANISMOS FÓSSEIS
DA COLEÇÃO “O PASSADO EM SUAS MÃOS”
LUIZ EDUARDO ANELLI & THOMAS RICH FAIRCHILD
Depto. Geologia Sedimentar e Ambiental, IGc/USP, SP,
anelli@usp.br, rfaichild@usp.br
ZOOGEOGRAFIA DOS OSTRACODES MIXOHALINOS DO
SUL E SUDESTE DO BRASIL E SEU POTENCIAL
PALEOECOLÓGICO
JOÃO CARLOS COIMBRA
Depto. Paleontologia e Estratigrafia, IG/UFRGS, RS,
joao.coimbra@ufrgs.br
RENATO OLINDO GHISELLI JR. & BEATRIZ BECK EICHLER
IOc/USP, SP, olindojr@terra.com.br, bbeichler@usp.br
PRIMEIROS RESULTADOS SOBRE OS
PALEOAMBIENTES QUATERNÁRIOS DA REGIÃO DE
SÃO PAULO, SP: SÍTIO DE COLÔNIA (COORDENADAS
23˚52’ S E 46˚42’20’’ W, ALTITUDE 900 m)
MARIE-PIERRE LEDRU*, FABRICIO BARRETO, PAULO C. F.
GIANNINI, CLAUDIO RICCOMINI
Depto. Geologia Sedimentar e Ambiental, IGc/USP, SP,
ledru@usp.br, pcgianni@usp.br, riccomin@usp.br
ABDELFETTAH SIFEDDINE*
Depto. Geoquímica, UFF, RJ, sifed@geoq.uff.br
BRUNO TURCQ
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), França,
turcq@bondy.ird.fr
• Se houver necessidade de mencionar que determinado autor é
bolsista de determinada agência de fomento, o nome deste deve ser
seguido de um asterisco e a informação sobre o tipo de bolsa e a
sigla da agência deve ir ao final do resumo, logo após o ponto final,
entre colchetes. Exemplo: [*Bolsista CNPq/IRD]. No caso de mais
de um autor nessa situação no mesmo trabalho, deve-se ir
aumentando o número de asteriscos até quando necessário e listar
todos dentro do mesmo colchete, deparados por ponto e vírgula.
Exemplo:
BIOMECÂNICA DE DECÁPODES E VARIAÇÕES
MORFOLÓGICAS DAS ASSINATURAS ICNOLÓGICAS, DE
ACORDO COM A NATUREZA E A CONSISTÊNCIA DO
SUBSTRATO
CLAUDIA P. PAZ*, RENATA G. NETTO & PATRICIA
BALISTIERI**
PPGeo UNISINOS, RS, claudia@euler.unisinos.br,
nettorg@euler.unisinos.br, patricia@euler.unisinos.br
[* Bolsista BIC-FAPERGS; ** Bolsista PROSUP/CAPES]
• Informações adicionais sobre os autores, como indicação do curso
de pós-graduação ao qual está vinculado, caso pertença a uma
instituição diferente, como outra instituição, caso trabalhe em duas
instituições ou mais, ou mesmo sobre o trabalho, como agências de
fomento que suporta(ra)m a pesquisa, indicações referentes à
publicação do texto na íntegra, entre outras, também devem estar
entre colchetes, ao fim do texto do resumo. Exemplo:
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[Project nº 31.05.006/1-0, supported by UNISINOS; Contribution to
the IGCP Project 471; *Bolsista PROSUP/CAPES; Original paper
published in Revista Brasileira de Paleontologia, 4:13-26]
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• Se houver a necessidade de fazer citações, colocar a referência no
texto, entre colchetes, de forma abreviada. Quando houver três
autores ou mais, utilizar a abreviatura et al.. Exemplos:
Artigo em revista científica: [Cusminsky, G.C & Whatley, R.C.
2000. Ameghiniana 37(2):205-212].
Livro: [Bromley, R.G. 1996. Trace fossils. Chapman & Hall, 361
p.]
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ICHNIA 2004
First International Congress on Ichnology
April 19-23, 2004, Trelew, Patagonia, Argentina
http://www.ichnia2004.com
__________________________________________
10th International Symposium on Early
Vertebrates/Lower Vertebrates
May 20-28, 2004, Gramado, Brazil
http://www.ufrgs.br/geociências/evento.html
32nd International Geological Congress
Florence, Itália
20-28 de Agosto, 2004
http://www. 32igc.org
____________________________________________
Mesozoic Fishes IV
Espanha, Agosto/2004
Francisco J. Poyato-Ariza, francisco.poyato@uam.es
____________________________________________
12th International Gondwana Symposium
Mendoza, Argentina
06-11 de Novembro, 2004
http//cig.museo.unlp.edu.ar/gondwana
____________________________________________
XI Reunião de Paleobotânicos e Palinólogos / XI
Meeting of Paleobotanists and Palynologists
7th - 10th November 2004, Gramado, RS,
http://www.ufrgs.br/xirpp
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Artigo em anais de congresso: [Schneider, R.L. et al., 1974. XXIV
CONGR. BRAS. GEOL., 1:41-65]
Resumo em anais de congresso: [Netto, R.G. & Rossetti, D.F. 2003.
XVIII CONGR. BRAS. PALEONT., Resumos, p. 214]
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Capítulo de livro: [Cruz, N.M.C. 2000. In: Carvalho, I.S. (ed.)
Paleontologia, Interciência, p. 213-221]
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO
IDENTIDADE

NOME
COMPLETO

Local e data de emissão
PASSAPORTE
País e data de validade
CNPF/CNPJ

DATA DE
NASCIMENTO
ENDEREÇO
RESIDENCIAL

LOCAL
Logradouro
CEP

Nº/apto.
Cidade/Estado

País

Bairro

Telefone

Endereço p/
correspondência:

Fax

( ) Residencial

E-mail

ENDEREÇO
PROFISSIONAL

INSTITUIÇÃO

Depto/Setor

Logradouro

Nº/sala

CEP

Cidade/Estado

País

E-mail

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

Telefone

Fax

Home-page

Graduação
Mestrado
Doutorado

ÁREAS DE
ATUAÇÃO
TEMAS DE
INTERESSE
ATUAL
OBSERVAÇÕES

( ) Profissional
Bairro

Ano de obtenção
do título

Título
Instituição
Título
Instituição
Título
Instituição

Ano de obtenção
do título
Ano de obtenção
do título

Docência
Pesquisa

PARA USO EXCLUSIVO DA SBP
APROVAÇÃO
COMO SÓCIO

( ) Aprovado categoria ____________________
( ) Não aprovado. Motivo: __________________

Data: __/__/200_
Assinatura: ______________________________
Presidente da SBP
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PARA USO EXCLUSIVO DA TESOURARIA
ANUIDADE

VALOR

DATA DE
QUITAÇÃO

ANUIDADE

VALOR

DATA DE
QUITAÇÃO

ANUIDADE

2001

2004

2007

2002

2005

2008

2003

2006

2009
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DATA DE
QUITAÇÃO

