
Organização: Fernando Schmidt, Carla Ribas, Rodrigo Feitosa e Tathiana Sobrinho.

Data e local: 17 a 23 de novembro. Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e Reserva Biológica Santa Lúcia (RBSL). Santa Teresa, ES 

Carga horária: uma semana – 56 horas.

Vagas: 24. 



Seleção: Enviar formulário de inscrição (formulário disponível em http://formigasdobrasil.com/cfb/edicao-2018/) devidamente preenchido com
os dados solicitados e o link do currículo Lattes  atualizado. No formulário responder à pergunta: “Por que uma das vagas do curso deve ser
sua?” A resposta será avaliada como carta de intenção (uma página no máximo) em que o estudante deve argumentar como o curso contribuirá
para a sua formação. O envio do formulário de inscrição deverá ser feito por e-mail (formigasdobrasil@gmail.com). O formulário de inscrição
devidamente preenchido deve estar no formato de arquivo “pdf”.

Resumo: Os participantes selecionados (a lista de selecionados será divulgada em 20/06) deverão enviar um resumo (máximo de 200 palavras,
sem contar o título e afiliações) sobre sua linha de pesquisa e projetos concluídos ou em andamento.  O resumo deve conter título, nome dos
participantes do projeto, afiliações e o texto (o modelo será divulgado após a seleção). O prazo para o envio do resumo é até o dia 29 de outubro
de 2018. Estes resumos serão apresentados de forma oral durante o Curso para que todos os participantes tenham a oportunidade de conhecer as
diferentes áreas de pesquisa em Mirmecologia no Brasil.

Investimento: R$ 400,00 (esta taxa só deverá ser paga pelos selecionados – a lista de selecionados será divulgada em 20/06). Nesta edição o
valor da inscrição dará direito a hospedagem, sem café da manhã, em alojamento que fica na Reserva Biológica Santa Lúcia, de propriedade
compartilhada pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica e o Museu Nacional da UFRJ em Santa Teresa, ES.

Estrutura e instruções: O alojamento conta com duas casas, de três quartos cada, nos quais há dois beliches, acomodando quatro pessoas por
quarto. Em cada uma das casas há um banheiro e existe ainda outro banheiro no laboratório onde serão realizadas as aulas práticas (anexo a uma
das casas), o qual também poderá ser utilizado pelos estudantes. Em cada quarto há um pequeno armário onde poderão ser colocados objetos
pessoais. As camas são providas com travesseiro e roupa de cama, não sendo necessário levar, a não ser que o estudante queira. É necessário
levar toalha de banho. Além disso, em cada casa há uma cozinha que possui geladeira e fogão a gás, utensílios básicos de cozinha e bebedouro
com água filtrada.  Essa cozinha  poderá  ser  utilizada  pelos  estudantes  para  prepararem suas  refeições,  desde que  tudo seja  imediatamente
organizado  após  o  uso.  É  EXPRESSAMENTE  PROIBIDO  O  CONSUMO  DE  BEBIDAS  ALCÓOLICAS  NAS  DEPENDÊNCIAS  DA
RESERVA BIOLÓGICA SANTA LÚCIA. 
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Nas trilhas da RBSL serão feitas as atividades de campo e a parte de triagem, montagem e identificação do material será realizada no laboratório
da Reserva. As aulas teóricas acontecerão na sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica (antigo Museus Melo Leitão – casa de Augusto
Ruschi). Além do alojamento, o investimento de R$ 400,00 também inclui o transporte da RBSL para o INMA e vice-versa, sempre em horários
pré-determinados, atendendo a todos os estudantes ao mesmo tempo. Se porventura algum estudante desejar se deslocar em horários diferentes
daqueles  para  os  quais  disponibilizaremos  transporte,  ele  o  fará  por  conta  própria,  sendo  oportuno  ressaltar  que  os  dois  locais  distam
aproximadamente 8 km um do outro. 

Acreditamos que esse modelo de imersão em que todos os estudantes convivam em período integral, tanto nas aulas quanto nos momentos de
descanso e lazer,  deverá aumentar  as trocas de experiências entre os mesmos, o que promoverá um aproveitamento ainda maior do Curso
Formigas do Brasil.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica tem um apelo histórico incrível em relação a esse bioma tão ameaçado e degradado; as trilhas da Reserva
Biológica  Santa  Lúcia  oferecem  uma  mata  atlântica  preservada,  onde  acreditamos  que  será  possível  vivenciar  muitas  experiências
mirmecológicas enriquecedoras. Temos certeza que será uma edição incrível do Curso Formigas do Brasil! 

Depósito/transferência: Os depósitos/transferências devem ser feitos na conta poupança (Poupex) de: Fernando Augusto Schmidt. Banco do
Brasil. Agência: 5014-8. Conta poupança: 67.617-9. Variação: 96 

Prazos:
10/04 a 08/06 - Divulgação e Período de inscrições para seleção.
11/06 – 19/06 – Seleção.
20/06 - Divulgação dos selecionados.
09/07 - Prazo máximo para depósito da inscrição dos selecionados (quem não depositar perde sua vaga para o próximo selecionado).
23/07 - Divulgação da lista final dos participantes.
29/10 – Prazo máximo para envio dos resumos pelos participantes selecionados.



Professores:

Abertura: Maria Santina de Castro Morini (UMC)

Ecologia: Jacques Delabie (UESC/CEPLAC), Tathiana Sobrinho (UFES), Maikon Cristiano (UFOP), Danon Cardoso (UFOP), Lucas Paolucci
(UFV), José Schoereder (UFV), Ana Gabriela Bieber (UEPE), Sérvio Ribeiro (UFOP) e Marcelo Madureira (UNEB).

Morfologia e sistemática:  Rodrigo Feitosa (UFPR), Antônio Mayhé-Nunes (UFRRJ), Thiago Silva (UFPR), Lívia Pires do Prado (MPEG),
Alexandre Ferreira (UFPR) e Júlio Chaul (UFV).

Tema especial “Conectando sociedades”:  Carla Ribas (UFLA), Marcos Teixeira (UFES) e Karine Carvalho (UESB).

Desenho experimental e técnicas de coleta: Antônio Queiroz (UFLA) e Ananza Rabello (UNIVALE).

Monitores: Weslly Franco (UFPR), Aline Machado (UFPR), Marina Angotti (UFLA), Marília da Costa (UFAC), Lucas Rodrigues (UFV), Ivone
Moreira Sena (UFES).

Avaliação: Durante o curso, cada estudante deverá preparar uma coleção de Formicidae contendo pelo menos um espécime de cada espécie de
formiga amostrada nas atividades de campo. A coleção estará sujeita à uma avaliação, que será feita com base na qualidade das coleções de
formigas (processamento e representatividade de espécies).

Material de laboratório fornecido pelo curso: 
Durante a realização do curso serão disponibilizados aos estudantes os seguintes equipamentos/materiais:
- Estereomicroscópio individual;
- Papel especial para confecção de rótulos e triângulos;
- Placas de Petri;



- Álcool;
- Papel absorvente;
- “Holder” – suporte para manipulação dos espécimes sem o contato manual direto;
- Material diverso para coleta;
- Pisseta.

Material de laboratório que o estudante deve trazer: 
Os estudantes deverão trazer consigo os seguintes equipamentos/materiais:
- Pinça entomológica (pinça de relojoeiro – número 5) (watchmaker forceps) para montagem das formigas;
- Pinça entomológica “mole” (featherweight forceps) para coleta das formigas;
- Cola branca a base de água (não será permitido o uso de substâncias adesivas com base em outros solventes);
- Bloco de montagem para a rotulagem dos espécimes (pinning block);
- Caneta nanquim 0.1;
- 100 Alfinetes entomológicos (número 2 ou 3) (series insect pins);
- Cortador de triângulos* (point punch);
- Tesoura sem ponta;
- Uma caixa entomológica** (insect box);
- Caderno ou material de preferência para anotações.
* Não é estritamente obrigatório o estudante ter um cortador de triângulos.  No curso serão demonstradas técnicas alternativas  de
produção de triângulos.
** Embora desejável, não é necessário ser uma caixa entomológica de acordo com o modelo usado em coleções científicas. O modelo
alternativo pode ser uma caixa de papel espesso (popularmente denominada caixa de camisa) contendo uma folha de isopor no fundo
(espessura de 10 mm), desde que a mesma não se danifique e destrua o material durante eventuais deslocamentos.

Obs: Para os interessados em comprar o material solicitado para o curso recomendamos as lojas virtuais abaixo:



Bioquip (http://www.bioquip.com)
Papillon (http://www.entomologiaonline.com.br/)
Zoothech (http://www.zootechonline.com.br/)



Programação provisória

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
8:00-10:00h Abertura

Formigas 
(introdução)

 Coleta Morfologia e 
Sistemática 

Retirada do material
Ecologia 2

Ecologia 3 Ecologia 4 Identificação 

10:00-10:15 Coffee break

10:15-12:15 Ecologia 
(introdução)

Coleta Ecologia 1 Triagem e montagem 
(teoria)

Conectando 
sociedades

Morfologia 
(prática)

Identificação

12:15-14:00 Almoço
14-16:00 Desenho 

experimental 
e técnicas de 
coleta

Coleta Morfologia e 
Sistemática 

Triagem e montagem 
(prática)

Triagem e 
montagem 

Identificação Identificação

16:00-16:15 Coffee break

16:15-18:15 Livre Coleta
Pós-coleta (winkler)

Apresentação
dos 
estudantes

Apresentação dos 
estudantes

Montagem Identificação Discussão do curso


