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Nepal

Newsl et t er
Boletim infor m ativo sem estr al do
Nú cl eo de Especi al i st as em Pal i n ol ogi a da
Sociedade Botânica do Br asil

submissão de
t r abal hos ao
XIV ipc - X iopc
at é 22 maio

XIV IPC - X IOPC
ev ent os ocor r em no br asil em 2016
A com unidade br asileir a de palinólogos e paleobotânicos
pr epar a-se par a acolher os par ticipantes do XIV International
Palynological Congress (IPC) e da X International Organisation of
Palaeobotany Conference
(IOPC). Esses encontr os
m undiais acontecer ão
sob a for m a de um evento
conjunto, de 23 a 28 de
outubr o de 2016, no
Bahia Othon Palace Hotel,
na cidade de Salvador ,
capital da Bahia.

CADASTRO
DAS
PALINOTECAS
DOBRASIL
O Núcleo de Especialistas em
Palinologia (Nepal) continua com
o pr ocesso de cadastr o das
palinotecas br asileir as.

A par tir do tem a centr al
"Palaeobotany and
Palynology: towards new frontiers", o evento contar á com 12 sessões ger ais
e 32 seções específicas, abr angendo var iadas tem áticas em Paleobotânica e
Palinologia. Além disso, ser ão ofer tados quatr o cur sos pr é-congr esso.
Os inter essados em subm eter tr abalhos a ser em apr esentados no XIV IPC X IOPC devem atentar -se par a o pr azo final de envio dos r esum os,
pr or r ogado até 22.M AI O. As inscr ições podem ser feitas na página oficial
do evento (w w w.ipciopcbr azil.com ).

Essa iniciativa objetiva
sistem atizar infor m ações acer ca
das coleções palinológicas
nacionais, subsidiando ações que
am pliem a visibilidade da
Palinologia no Br asil.

SBB

Além disso, o banco de dados
pr over á infor m ações úteis a
palinólogos e ao público em ger al
inter essado em estudos
palinológicos e coleções de
r efer ência na ár ea.
O cadastr o ou atualização dos
dados das palinotecas pode ser
feito no seguinte link:
http://goo.gl/for m s/CmyLGcbnm p.

Cr iada em 1950, a
Sociedade Botânica do
Br asil é um a das m ais
antigas sociedades
científicas do país.
Foto: Jasper Nance. (http://www.flickriver.com/photos/nebarnix/4676558798/)
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DE MELLE
SEMIARIDI
anal isando o mel
nor dest ino
Lançado em 2015, o livr o De M elle
Semiaridi: analisando o mel
nordestino (EdUFBA, 2015, 207
páginas) investiga m éis pr oduzidos
em r egiões sem iár idas no Nor deste
do Br asil.
A obr a inclui textos que abor dam
tem áticas com o aspectos
palinológicos, atividade
antim icr obiana e com posição
quím ica do m el.
Publicado pela Editor a da
Univer sidade Feder al da Bahia
(EdUFBA), o livr o foi or ganizado
por Fr ancisco de Assis Ribeir o dos
Santos e Cláudia Elena Car neir o,
pr ofessor es do Depar tam ento de
Ciências Biológicas, da
Univer sidade Estadual de Feir a de
Santana (UEFS).

Foto: Dra. M ercedes di Pasquo, CONICET, Argentina.

RCPOL
PROMOVE
WORKSHOP
f er r ament as
comput acionais par a
est udos pal inol ógicos
A Rede de Catálogos Polínicos
online (RCPol) pr om oveu entr e os
dias 27 e 29 de abr il o II Workshop
sobre Ferramentas Computacionais
para Estudos Palinológicos. O
evento ocor r eu na Escola
Politécnica da Univer sidade de São
Paulo (USP) e na sede da Bayer , em
São Paulo.
A RCPol foi cr iada em 2013 e tem
por finalidade pr om over a
inter ação entr e pesquisador es e
integr ar infor m ações disponíveis
nas Palinotecas, her bár ios e
coleções de abelhas or ganizadas
por esses cientistas.

De melle semia r idi: a na lisa ndo o mel
nor destino
Fr ancisco de Assis Ribeir o dos Santos
Cláudia Elena Car neir o (Or gs.)
EdUFBA, 2015, 207 páginas. R$ 32
w w w.edufba.ufba.br

O II Wor kshop contou com a
pr esença de pesquisador es de
difer entes instituições
r epr esentativas de todas as r egiões
br asileir as e, ainda, com
colabor ador es da Alem anha,
Ar gentina, Colôm bia e Fr ança.
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Um a das m etas da RCPol é
disponibilizar online um a
fer r am enta com putacional
cham ada chave interativa com
múltiplas entradas para
identificação de espécies. Tal
instr um ento per m itir á, por m eio
de descr ições m or fológicas das
flor es e dos gr ãos de pólen,
r econhecer espécies de plantas.
Dur ante o II Wor kshop, os
pesquisador es puder am testar e
suger ir alter ações na chave
inter ativa a ser publicada online.

chave int er at iva
com car act er es
pol ínicos estar á
disponível em br eve
Além disso, for am escolhidos os
m em br os integr antes dos
Conselhos Técnico e Científico da
RCPol.
Em br eve, m aior es infor m ações
estar ão disponíveis em
w w w.r cpol.or g.br .

Cal endár io
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A coor denação do Núcleo de Especialistas em Palinologia (Nepal) tor na público o
concur so que objetiva escolher a l ogom ar ca of i ci al do r efer ido Núcleo.

22 maio

Cada par ticipante poder á concor r er com até dois sím bolos (logom ar cas).

Pr azo final par a subm issão de
tr abalhos científicos ao XIV IPC X IOPC. Par a isso, acesse:
w w w.ipciopcbr azil.com

As inscr ições ser ão aceitas exclusivam ente por m eio do cor r eio eletr ônico do Nepal
(n u cl eo.pal i n ol ogi a.sbb@gm ai l .com ), no per íodo entr e 1 de j u n h o e 15 de
set em br o de 2016. No e-m ail enviado, especifique no Assunto: "Concur so - Nepal".

25 - 30 set embr o

Poder ão par ticipar do pr ocesso estudantes r egular m ente m atr iculados em cur sos de
gr aduação ou pós-gr aduação de qualquer instituição br asileir a.

Acontece em Vitór ia, capital do
Espír ito Santo, o 67º. Congr esso
Nacional de Botânica.

LOGODONEPAL
concur so escol her á o símbol o do núcl eo
A logom ar ca dever á r epr esentar gr aficam ente elem entos r elacionados à Palinologia.
Os par ticipantes do concur so devem encam inhar a(s) logom ar ca(s) à Coor denação do
Nepal em ar quivos digitais nos for m atos .JPG ou .TIFF, além de um a ver são
vetor izada, necessar iam ente. Além disso, deve constar na m ensagem enviada um a
br eve descr ição da(s) logo(s) pr oposta(s) (até 100 palavr as).
As logom ar cas r ecebidas ser ão identificadas apenas com códigos e ser ão
apr esentadas dur ante a Reunião de Especialistas em Palinologia, pr om ovida pelo
Nepal no dia 27 de setem br o de 2016, dur ante o 67º. Congr esso Nacional de Botânica,
em Vitór ia, Espír ito Santo (ver informações no box Calendário, nesta página, à direita).
Os par ticipantes da r efer ida r eunião indicar ão apenas um a das logom ar cas
apr esentadas com o sendo a obr a vencedor a. Ao autor desta obr a selecionada ser á
entr egue um conjunto de livr os im pr essos ver sando sobr e Palinologia, bem com o um
cer tificado alusivo à pr em iação.

Nesse evento, o Nepal pr om over á
o Sim pósio "Conectando a
palinodiversidade brasileira", no
dia 26 de setem br o, às 8:30h, no
Centr o de Convenções de Vitór ia,
sala Santo Antonio A. No dia 27,
na sala M ãe D'Água, ocor r e a
Reunião do Nepal, às 18:00h.
Nesta r eunião, ser ão escolhidos
os n ovos coor den ador es do
Nepal (Gest ão 2017-2018).
Acesse: w w w.67cnbot.com .br

23 - 28 out ubr o
Acontece o XIV IPC - X IOPC, no
Bahia Othon Palace Hotel, na
cidade de Salvador , Bahia.

Os cr éditos ao vencedor do concur so ser ão disponibilizados no site da SBB, na página
do Nepal na r ede social Facebook e em edição digital do Nepal Newsletter.
O autor da logom ar ca vencedor a do pr esente concur so per m itir á a utilização da
m esm a, sem r estr ição e sem ônus, par a os fins julgados necessár ios pela Coor denação
do Nepal (atual e futur as), em m ídias eletr ônicas e im pr essas, além de outr os
m ater iais r elacionados ao Núcleo.
A Coor denação do Nepal é sober ana e a ela com pete avaliar e r esolver sobr e os casos
om issos nestas r egr as, não cabendo r ecur so.
O ato de inscr ever -se nesse concur so im plica a aceitação e concor dância com todos os
itens acim a descr itos.

j aíl son s. de novais
Univer sidade Feder al do Sul da Bahia | UFSB
Coor denador do Nepal
jailson.novais@ufsb.edu.br

CONTRIBUA COM O
NEPAL NEWSLETTER

r it a de cássia ar aúj o

Envie par a nós infor m ações sobr e eventos, livr os
r ecém -publicados, cur sos, bolsas de estudo e sim ilar es, de
inter esse par a a nossa com unidade de palinólogos!

Univer sidade do Estado da Bahia | UNEB

nucleo.palinologia.sbb@gm ail.com

Vice-Coor denador a do Nepal

Par ticipe do nosso gr upo no facebook:
https://w w w.facebook .com /gr oups/776235019100888/

r cm ar aujo.uneb@gm ail.com
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