
Propostas para simpósios
Os simpósios são a parte científica central 
destes congressos e são sessões organi-
zadas em torno de um tema específico. O 
comitê do CPPLC solicita propostas para 
simpósios cujo programa se estenda por 
meio dia, um ou múltiplos dias. O comitê 
solicita, especialmente, propostas que 
abordem, de forma ampla, os tópicos 
relacionados ao manejo e conservação 
da pesca e peixes na região da América 
Latina e do Caribe. As propostas podem 
incluir sistemas marinhos, estuarinos ou 
de água doce.

Os organizadores dos simpósios serão re-
sponsáveis pela preparação das propos-
tas, coordenar as atividades com o comitê 
do CPPLC a medida em que o programa 
seja desenvolvido, solicitar apresentações 
para o simpósio proposto, aprovar/re-
jeitar a inclusão de resumos submetidos 
ao congresso, manter comunicação com 
os apresentadores e identificar moder-
adores para os simpósios presenciais 
(síncronos). 

Envio de propostas para simpósios 

através do portal
Os organizadores de simpósios deverão 
enviar suas propostas finais através do 
sistema de submissão do CPPLC. A data 
limite para envio das propostas será de 1 
de outubro de 2022. 

Propostas para Workshop / 
Mini-cursos
Mini-cursos deverão ser ofertados pres-
encialmente antes do início do congresso 
em sessões com duração de meio dia 
ou dia completo na segunda-feira, 15 
de maio de 2023. Os cursos deverão ser 
estruturados para oferecer um tópico de 
desenvolvimento profissional que seja de 
interesse para um grupo diverso de par-
ticipantes, desde estudantes a profission-
ais com diferentes níveis de formação. 
Também será possível propor sessões 
para uma audiência em específico. 

Sessões inovadoras
O Comitê do Programa do Congres-
so convida pessoas interessadas em 
organizar sessões que utilizem design, 
estrutura e formatos inovadores. Essas 
propostas podem incluir sessões com 

apresentações relâmpagos (lightning/
speed presentations), sessões de impacto 
(slam sessions), ou outras interativas e 
não tradicionaiso. 

Um congresso em modo híbrido 
Nós reconhecemos que pessoas estarão 
interessadas no CPPLC 2023, mas que 
não poderão viajar. Para prover acesso 
ao conteúdo do CPPLC utilizaremos um 
modo híbrido para o congresso, de modo 
a acomodar participações virtuais. 

Envio de propostas e requisitos
Todas as propostas finais devem ser 
submetidas em inglês através do portal 
de submissão que abrirá em 1 de Agosto 
de 2022. As propostas serão revisadas 
e o Comitê do Programa do congresso 
poderá solicitar revisões e colaborações 
para reduzir a sobreposição de tópicos e 
fortalecer os temas oferecidos no evento. 
Os proponentes serão notificados sobre 
o aceite de suas propostas a partir de 15 
de outubro de 2022. 

Chamada para organização
de simpósios, workshops e sessões inovadoras

Data limite para a submissão de propostas: 1 de outubro de 2022

Conectando ciências da pesca e conservação  
de peixes na América Latina e Caribe

Nós convidamos todos os interessados em ciências da pesca, peixes, seu mane-
jo e conservação na América Latina e Caribe para nos unirmos neste importante 
evento. O congresso abordará sistemas marinhos e de água doce e incluirá 
apresentações científicas em seu formato tradicional, oportunidades de trein-
amento e capacitação, eventos para estudantes e muito mais.

Nós esperamos desenvolver um programa que inclua simpósios que abordem 
temas relacionados ao manejo de sistemas pesqueiros marinhos, estuarinos e 
de água doce; pesca esportiva, de subsistência e comercial; os papéis culturais e 
históricos da pesca e peixes; impactos a água e populações de peixes advindos 
de projetos para geração de energia, extração de recursos, uso e ocupação do 
solo; pesca de espécies nativas e invasoras; interseção do conhecimento tradi-
cional cultural e práticas de pesquisa ocidentais; e o papel do público em geral 
que utiliza e disfruta dos recursos aquáticos.

O comitê do programa do Congresso de Pesca e Peixes Latinoamericanas e do 
Caribe (CPPLC) os convida a submeter propostas para simpósios, workshops 
pre-congresso, minicursos e sessões inovadoras que suporte o tema do evento e 
permita o avanço das profissões relacionadas à pesca e peixes.
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