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XV Congresso Brasileiro de Limnologia
Claudia Costa Bonecker
Universidade Estadual de Maringá – UEM, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura –
Nupelia,

Esse é um evento científico,
principalmente acadêmico, organizado a cada
dois anos desde 1986 pela Sociedade
Brasileira de Limnologia (recentemente
denominada Associação Brasileira de
Limnologia).
Neste fórum são discutidos temas
sobre a Limnologia como Ciência, incluindo
as
abordagens
teóricas
e
práticas
desenvolvidas em seus estudos, tanto a nível
nacional como internacional. São discutidos,
ainda, os problemas de aproveitamento e
manutenção dos recursos hídricos, visando a
participação da sociedade acadêmica e as
representações sociais.
Neste contexto, o grupo de
pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em
Limnologia e Aquicultura (Nupélia), da
Universidade Estadual de Maringá (UEM),
foi convidado pelos associados da ABLimno,
no último Congresso, a realizar o XV
Congresso Brasileiro de Limnologia, que
ocorrerá entre os dias 12 a 16 de julho de
2015, na Universidade Estadual de Maringá,
Paraná.
O tema do XV CBL é “Perspectivas
Evolutivas” e o evento pretende fomentar
debates sobre as diversas áreas de pesquisa
de Limnologia no Brasil e no mundo. Para
tanto, serão realizadas atividades divididas
em
sete
grandes
áreas
temáticas:
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Evolução; Mudanças climáticas; Estrutura e
dinâmica trófica; Dinâmica dos Ecossistemas
Aquáticos; Biodiversidade; Gestão dos
Recursos Hídricos; e Conservação e
Restauração.
Esses debates ocorrerão em 6
Palestras Magnas e 24 Mesas Redondas,
organizadas durante os dias dos eventos. Para
essas discussões, contamos com a
participação
confirmada
de
13
professores/pesquisadores
do
exterior
(Argentina, Uruguai, Canadá, Estados
Unidos, Bélgica, França, Dinamarca,
Espanha
e
Austrália)
e
38
professores/pesquisadores brasileiros.
Os congressistas poderão expor seus
trabalhos durante a sessão de painéis ou
sessão de comunicação oral. Esses trabalhos
poderão concorrer ao Prêmio Harald Sioli ou
as premiações do próprio congresso. Para
concorrer à essas premiações os trabalhos
deverão ser inscritos no site, no momento da
inscrição do congressista.
A ABLimno está com uma ótima
promoção de filiação e pagamento da
anuidade de 2015....aproveite!! Seja sócio da
ABLimno e ganhe desconto na sua inscrição
no XV CBL.
Garanta a submissão do seu resumo
até 31 de março e faça sua inscrição com
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três dias de antecedência. O resumo só será
considerado submetido após a confirmação
do recebimento do pagamento da taxa de
inscrição.
Somente serão aceitos resumos
submetidos em conformidade com as normas
descritas e até a data estabelecida.
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Veja as normas de submissão do resumo no
link: http://cbl2015.com.br/arq.pdf
A Comissão Organizadora também
está programando atividades culturais ao
final de cada dia do evento.
Esperamos vocês em Maringá!!!

Categorias\Datas
15/01 a 31/03/15* 01/04 a 31/05/15
Estudante de
R$ 120
R$ 170
Graduação Sócio
Estudante de
R$ 250
R$ 300
Graduação Não Sócio
Estudante de PósR$ 280
R$ 330
graduação Sócio
Estudante de PósR$ 420
R$ 470
Graduação Não Sócio
Profissional Sócio
R$ 450
R$ 500
Profissional Não Sócio
R$ 650
R$ 730
R$ 90
R$ 90
Acompanhantes
* Prazo final para entrega do resumo

01/06 a 12/07/15
R$ 220
R$ 350
R$ 380
R$ 520
R$ 550
R$ 780
R$ 90
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