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Curso de pós-graduação “Sensitivity of Central 

and South American benthic communities to 

global climate changes” 
 

27 de abril 30 de maio (presencial), no Instituto Oceanográfico-USP (27 de abril) e no Instituto de 

Biociências-USP (demais dias), com data final para entrega de relatório em 15 de maio. 

 

Objetivos: estudo e discussão das informações compiladas durante o Workshop “Evaluating the sensitivity of Central and South 

American benthic communities to global climate changes”, relacionado à determinação da distribuição dos principais habitats 

bentônicos de substrato consolidado que ocorrem na América do Sul e Central e a determinação de sua sensibilidade às mudanças 

climáticas globais. Contato mais intenso de alunos de diferentes programas de pós com as linhas de pesquisa de alguns dos 

pesquisadores visitantes, incluindo, palestras, discussões e leitura de trabalhos relacionados. 

Pesquisadores convidados: Aldo Croker (Venezuela), Alexander Turra (Brazil), Alvar Carranza (Uruguay), Andrés Mansilla (Chile), 

Arsenio Areces (Cuba), Camilo Werlinger (Chile), Carlos Agustín Martínez Bayón (Cuba), Cristina Aparecida Gomes Nassar (Brazil), 

Estela Plastino (Brazil), Evangelina Schwindt (Argentina), Fabrizio Scarabino (Uruguay), Fanly Fungyi Chow Ho (Brazil), Felix Lopes 

Figueroa (Spain), Flávio Berchez (Brazil), Jason M. Hall-Spencer (United Kingdom), Luis Soto Gonzalez (Mexico), Marcos Silveira 

Buckeridge (Brazil), Margareth Copertino (Brazil), Maria Tereza Menezes de Széchy (Brazil), Natália Pirani Ghilardi (Brazil), Paulo 

Antunes Horta Jr (Brazil), Ricardo Coutinho (Brazil), Ruy Kenji Papa de Kikuchi (Brazil), Simonetta Fraschetti (Italy), Zelinda Margarida 

de Andrade Nery Leão (Brazil). 

 

Cronograma:  

•27 de abril (sexta) – Participação no Simpósio “Sensitivity of Central and South American benthic communities to global 

climate changes” 

•28 de abril (sábado) a 2 de maio (quarta) – palestras e discussão com os professores convidados sobre suas linhas de 

pesquisa, leitura de trabalhos científicos relacionados 

•15 de maio – entrega do relatório 

 

Inscrições 

Programa de pós-graduação em Ciências Biológicas (Botânica), Instituto de Biociências da USP, telefone 30917517, a partir de 2 de 

abril. 

Informações: Flávio Berchez (fberchez@ib.usp.br) 

 

 

 

 
Professores coordenadores: Flávio Berchez e Fanly Fungyi Chow Ho (University of Sao Paulo, Brazil). 

 


