
 

 
 
 
 

III Congresso Latino-Americano de Primatologia 
“Prioridades para a Primatologia na América Latina” 

 
 

Proposta Geral 
 
O III Congresso Latino-Americano de Primatologia tem como tema “Prioridades para a 

Primatologia na América Latina”. Mais do que um tema geral, o congresso está desenhado 
para promover a identificação de tais prioridades em conjunto com a comunidade dedicada ao 
estudo e à conservação dos primatas neotropicais. Assim, além da atualização, debates e 
intercâmbios comuns aos congressos, o presente também se propõe a efetivamente identificar 
prioridades temáticas e de atuação para o desenvolvimento da primatologia na América 
Latina, bem como os produtos e serviços que a SLAPrim deve priorizar para atender a essas 
necessidades e cumprir com seus objetivos enquanto Sociedade. 
 
 

Prioridades temáticas 
 
Para a identificação das prioridades temáticas, haverá uma palestra de abertura com a 

Dra. Karen Strier (Presidente da IPS) e um dia dedicado a cada um de três eixos temáticos – 
Diversidade e Sistemática, Ecologia e Comportamento, e Conservação –, sempre com uma 
palestra e uma mesa redonda em que se levantarão propostas de prioridades para discussão 
em plenária. Também haverá uma sessão dedicada ao tema educação ambiental e divulgação 
científica. Além disso, convida-se a que nas apresentações orais e de painéis também sejam 
indicadas prioridades. Todos os palestrantes e apresentadores indicarão questões prioritárias 
nesses respectivos temas para o desenvolvimento da primatologia na América Latina, seja em 
termos de representatividade taxonômica, geográficos, metodológicos, de abordagem 
conceitual ou outros. Todas estas sessões ocorrerão sem eventos paralelos, de forma a 
estimular que todos os participantes se integrem nas discussões. 

 

Sessão 
Diversidade e 
Sistemática 

Ecologia e  
Comportamento 

Conservação 
Educação Ambiental e 
Divulgação Científica 

Palestra Jean Philippe Boubli Anthony Di Fiore Stella de la Torre  

Mesa redonda 

Liliana Cortés Ortiz 
Anthony B. Rylands 
Bernardo Urbani 
Fanny Cornejo 
Luciana I. Oklander 
Jessica Lynch-Alfaro 

Martín Kowalewski 
Andrés Link 
Eduardo Fernández Duque 
Mauricio Talebi 
Filippo Aureli 
Pedro Américo Duarte Días 

Leandro Jerusalinsky 
Víctor Arroyo Rodríguez 
Sam Shanee  
Sònia Sánchez López 
Domingo Canales Espinosa 
Ernesto Rodríguez Luna 

Arturo Gonzáles Zamora 
Juan Carlos Serio Silva 

Apresentações orais 
Painéis 

Participantes inscritos Participantes inscritos Participantes inscritos Participantes inscritos 



 

Prioridades de atuação para a SLAPrim 
 
Para orientar o planejamento estratégico da SLAPrim, serão realizadas oficinas para 

definir prioridades de atuação para a Sociedade. Estas oficinas estarão ordenadas em quatro 
eixos de atuação e deverão identificar grupos e planos de trabalho para os produtos e serviços 
mais importantes para atender aos objetivos estatutários da SLAPrim, em consonância com as 
prioridades identificadas durante as sessões temáticas. 

 
Eixo de Atuação Objetivo estratégico da SLAPrim (conforme estatuto) 

Integração 1. Facilitar a integração entre os interessados no estudo e conservação de primatas 
neotropicais. 
2. Promover reuniões científicas (congressos, conferências, simpósios, seminários e mesas 
redondas), bem como outras atividades relacionadas. 
3. Impulsionar a criação e vinculação de sociedades primatológicas nacionais ou sub-regionais 
em países latino-americanos. 

Produção Cooperativa 4. Coordenar e promover atividades conjuntas para o estudo e a conservação de primatas do 
Neotrópico. 
5. Assessorar a tomada de decisões que ajudem o estudo e a conservação dos primatas 
neotropicais e participar ativamente no desenho e execução de programas afins. 

Consolidação de informação 6. Consolidar e oferecer um repositório de informação sobre primatas neotropicais, bem como 
sobre formas de atuação para seu estudo e conservação. 

Capacitação 7. Promover a formação e capacitação para o estudo e conservação de primatas neotropicais. 

 
 

Consolidação de prioridades 
 
As prioridades identificadas em cada eixo temático e os resultados de cada oficina 

serão apresentados pelos grupos de trabalho e estarão abertos a sugestões da plenária na 
última sessão do congresso. O Comitê Organizador coordenará as discussões, fará a relatoria 
para construir o relatório final, e articulará a forma mais adequada para publicação, de modo a 
que o produto possa ser utilizado por todos os profissionais envolvidos em investigação e 
conservação de primatas na América Latina, assim como para orientar a atuação da Sociedade 
Latino-americana de Primatologia nos próximos anos. 
 
 

Outras atividades 
 
Antes da abertura, serão realizados dois simpósios sobre temas atuais em 

primatologia: comunicação e saúde. Em paralelo às oficinas de planejamento, serão oferecidos 
minicursos em temas de potencial interesse para jovens primatólogos, como desenho de 
estudos primatológicos de campo, análises espaciais do hábitat, redação de artigos científicos, 
investigação ação participativa e realização de projetos audiovisuais. Durante todo o 
congresso, haverá concursos de ilustração científica, fotografia e painéis, e ficará aberta a 
exposição multimídia “El sonido de los saraguatos”. No dia seguinte ao encerramento do 
congresso, se convida a participar da visita cultural a Coatepec e Xico durante as famosas 
festividades de Día de Muertos no México. Finalmente, entre os dias 3 e 6 de novembro, será 
realizado um curso pós-congresso em Catemaco, ofertado a estudantes de todo o continente. 

 
 
Esperamos vocês em Xalapa! 
 
 
 

  Martín Kowalewski             Domingo Canales Espinosa 
 Presidente da SLAPrim   Presidente do Comitê Organizador Local 


