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1a Circular 
 

Por decisão do Grupo de Trabalho Português para o 
Estudo do Quaternário (GTPEQ), Associação 
Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ) e 
da Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario (AEQUA), vai realizar-se em Faro, em 
Outubro de 2017 a IX Reunião do Quaternário 
Ibérico. 
 

INSCRIÇÃO 
Taxas de Inscrição  

  -  - Participantes                 200 Euros 
  -  - Membros GTPEQ, APEQ e AEQUA     180 Euros 
  -   - Estudantes                         75 Euros 

As taxas incluem: o volume de resumos, beberete 
inaugural e almoços. 

 

LOCALIZAÇÃO 
A IX Reunião do Quaternário Ibérico realizar-se-á no 
Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, 
em Faro. As modernas instalações dentro duma area 
verde situada entre o aeroporto internacional e a 
cidade de Faro são de fácil acesso e proporcionam 
um ambiente ideal para o encontro. 
 

CALENDÁRIO 2017 
15 de fevereiro -  Envio da pré-inscrição 
30 de  março -  Envio da 2ª circular   
1 de junho - Data limite para  o envio de resumos  
1 de julho - Notificação sobre a aceitação de resumos 
30 de julho -  Pagamento da taxa de inscrição 
15 de setembro- Envio do programa definitivo da IX 
REQI. 

 

ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO 
As atividades científicas compreenderão a 
apresentação de comunicações (orais e em painel ), 
a realização de conferências, a organização de 
simpósios, reuniões de grupo, bem como duma 
excursão. 

As línguas oficiais da reunião serão o Português, o 
Espanhol e o Inglês. 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
Para tornar a reunião o mais abrangente possível o 
tema geral da reunião estará subordinado ao título 
“Mudanças em sistemas ambientais e sua expressão 
temporal”, integrando 6 subtemas: 
1. Sistemas continentais 
2. Sistemas de interface oceano-continente 
3. Sistemas marinhos 
4. Tectónica e Volcanismo Quaternários 
5. Arqueología, Geoarqueologia y Paleontología  
6. Métodos e tecnologias de investigação 
Posteriormente, após a receção dos resumos, o 
programa científico será adaptado a tópicos mais 
específicos. 
 

EXCURSÕES 
Está prevista a realização de uma excursão pós-
Reunião (19-24 de outubro) à Costa de S e SW de 
Península Ibérica.  

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
A comissão organizadora convida todos os 
quaternaristas a apresentarem trabalhos científicos a 
esta reunião. Os resumos respetivos (máximo de 2 
páginas A4 incluindo figuras e bibliografia) devem ser 
enviados até 1 de junho de 2017. 
 
Toda a informação sobre o evento ficará disponível 
a partir de janeiro 2017 no site: http://cima.ualg.pt  
 
Entidade organizadora da IX REQUI: 
 
CIMA 
Centro de Investigação Marinha e Ambiental 
Universidade do Algarve 
Campus de Gambelas 
8000-139  Faro, PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 800 900 ext.7766 
Email: cima@ualg.pt  
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IX Reunião do Quaternário Ibérico 

 

Ficha de pré-inscrição 

 

Apelido: 

 

Nomes: E-mail: 

  

Instituição: URL: 

  

Morada: 

 

 Pretendo apresentar a comunicação (painel, oral )  intitulada :  
 

 

Pretendo participar na excursão de 9-11 de outubro ao longo da costa Atlântica de S e SW da Península Ibérica. 

Pretendo participar no Q-jantar           

 Envie está ficha como anexo ou no corpo da mensagem e-mail  até o dia 15 de fevereiro a : CIMA  cima@ualg.pt 
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