
XXXVII Jornadas de Paleontologia e V Congresso Ibérico de Paleontologia

 - 5 a 8 de outubro de 2022 -

INSCRIÇÕES

Early Bird
(01/04/2022 - 30/06/2022)

Standard
(01/07/2022 – 15/09/2022)

Membros SEP/SPdP 80€ 130€
Não Sócios 100€ 150€
Estudantes 25€ 50€

Jantar de encerramento 40€ 40€
Saída de campo 10€ 10€

Caros colegas:

Enviamos a 2ª Circular relativa às XXXVII Jornadas de Paleontologia e V Congresso Ibérico de Paleonto-
logia, a realizar na cidade de Cuenca, com informações atualizadas sobre inscrições, submissão de resu-
mos, informações sobre a saída de campo e comissão científica.

A primeira fase de inscrição está oficialmente aberta, a partir do dia 1 de abril de 2022. Este período ter-
minará em 30 de junho de 2022. Lembramos que as vagas para o jantar de encerramento e da saída de 
campo são limitadas e serão atribuídas por ordem de inscrição, portanto, é possível que não haja vagas 
disponíveis no final desta fase. A disponibilidade de lugares tanto para o jantar como para a saída de cam-
po serão atualizadas de acordo com a disponibilidade. A segunda fase de inscrições decorrerá até 15 de 
setembro de 2022, com outros preços. Relembramos os preços: 



VIAGEM DE CAMPO AO DEPÓSITO DE LAS HOYAS E LAS TORCAS

SUBMISSÃO DE RESUMOS

COMISSÃO CIENTÍFICA 

As condições da estrada de acesso ao sítio de Las Hoyas impossibilitam o acesso à área de escavação por 
autocarro, portanto, para chegar a esse local, é necessário realizar um percurso a pé, com a duração de 
cerca de 45 a 60 minutos. O caminho é plano, mas rochoso e não há áreas sombreadas, por isso recomen-
da-se calçado confortável e água suficiente. Por outro lado, o clima da serra de Cuenca nesta época do 
ano é bastante variável, por isso também é aconselhável trazer roupas quentes para esta excursão. Relem-
bramos que as vagas são limitadas e serão atribuídas por ordem de inscrição.

A ficha de inscrição e as instruções podem ser consultadas no site da Conferência                                                                                 
(https://sepcuenca2022.weebly.com), na seção Inscrições. 

Devido ao número limitado de lugares para o jantar de encerramento e saída de campo, o tipo de inscrição 
a ser feita (inscrição básica, inscrição básica + jantar e/ou saída de campo) será especificado no referido 
formulário. Após o envio do formulário, a Comissão Organizadora enviará uma mensagem para o e-mail 
indicado no formulário, confirmando a disponibilidade das atividades solicitadas.

Caso os participantes pretendam inscrever-se com a tarifa de estudante, terão de apresentar um documen-
to comprovativo (licenciatura, mestrado e doutoramento). Uma vez recebida a confirmação da Comissão 
Organizadora, será indicado o procedimento para o pagamento da taxa de inscrição. Somente será con-
siderado o registo de inscrição mediante a confirmação de pagamento da respetiva inscrição. Por fim, a 
Comissão Organizadora enviará uma mensagem de confirmação de pagamento às pessoas que efetuaram 
o pagamento da taxa correspondente.

Os resumos terão no máximo 300 palavras. As contribuições podem ser feitas em espanhol, português ou 
em inglês. O prazo para envio de comunicações é o dia 30 de maio.

As instruções para submissão de resumos podem ser encontradas no site da conferência                                                
(https://sepcuenca2022.weebly.com), na seção Contribuições.

Temos o prazer de anunciar a equipa internacional de investigadores que comporão a Comissão Científica 
do XXXVII Congresso da Sociedade Espanhola de Paleontologia e do V Congresso Ibérico de Paleonto-
logia:

David M. Alba (ICP)

Luis Alcalá Martínez (Parque de las Ciencias Granada)

Carmen Álvarez Vázquez (RJB Córdoba)

José Antonio Arz Sola (Unizar)

Antonio Ballel (University of Bristol)

Eduardo Barrón (IGME-CSIC)



PPara mais informações sobre a XXXVII Conferência de Paleontologia em Cuenca: 

Web: www.sepcuenca2022.weebly.com

Twitter: @SEPCuenca2022

Esperamos todos vocês!

Juan Benito Moreno (University of Cambridge)

Héctor Botella Sevilla (UV)

Óscar Cambra Moo (UAM)

Juan L. Cantalapiedra (UAH)

Alberto Cobos (Dinópolis)

María José Comas Rengifo (UCM)

Soledad De Esteban (Transmitting Science)

Graciela Delvene Ibarrola (IGME-CSIC)

Bienvenido Díez (UVigo)

Laura Domingo (UCM)

Soledad Domingo (UCM)

Humberto Ferrón (University of Bristol)

Pedro Fialho (Universidade de Évora)

Borja Figueirido (UMA)

Josep Fortuny (ICP)

Carlos A. Góis-Marques (Universidade de Madeira)

Ana Gomez Cano (Transmitting Science)

Susana Gutarra Díaz (NHM Londres)

Ignacio Lazagabaster (University of Liverpool)

Judit Marigó (ICP)

Carles Martín Closas (UB)

Carlos Martínez Pérez (UV)

Iris Menéndez (UCM)

Nicolás Mongiardino (UCSD, SIO)

Joaquín Moratalla García (IGME-CSIC)

Miguel Moreno-Azanza (Unizar)

Enrique Peñalver (IGME-CSIC)

Zélia Pereira (LNEG)

Sofía Pereira (Universidade de Coimbra)

Celeste Pérez Ben (Museum für Naturkunde)

Thomas Püschel (University of Reading)

Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo (IGME-CSIC)

Matías Reolid Pérez (UJA)

Alba Sánchez (AMNH)

Oscar Sanisidro (UAH)

Luis Miguel Sender (Unizar)

Sara Varela (UVigo)

Samuel Zamora Iranzo (IGME-CSIC)

José Antonio Arz Sola (Unizar)

Antonio Ballel (University of Bristol)

Eduardo Barrón (IGME-CSIC)



ENTIDADES ORGANIZADORAS

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Sociedad Española de Paleontología (SEP)

Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA)

ENTIDADES COLABORADORAS

Sociedad Portuguesa de Paleontología (SPdP)

Universidad de Cambridge (UC)

Museo de Historia Natural de Berlín (MfN)

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

California Polytechnic University, Humboldt (Cal Poly)

Centro para la Integración en Paleobiología (CIPb)

COMITÊ ORGANIZADOR

Presidente: Hugo Martín Abad (UAM-CIPb)

Secretaria: Candela Blanco Moreno (UAM - Cal Poly-CIPb)

Tesorero: Fernando Blanco (MfN)

Logística institución local: Mercedes Llandres Serrano (MUPA)

Sesiones científicas: Mario A. Monleón (UK) y Carla San Román (UAM)

Temática congreso: Ángela D. Buscalioni (UAM - CIPb) y Jesús Marugán Lobón (UAM-CIPb)

Comité editorial: Guillermo Navalón (UC-UAM-CIPb) y Sergio M. Nebreda (UAM-CIPb)

Salida de campo: Irene Prieto (UCLM)

Community Manager: Lara de la Cita García (UAM-CIPb)


