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3ª Circular
XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA

Prezados membros do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária e demais participantes do XIX Congresso 
Brasileiro de Parasitologia Veterinária, é com prazer que trazemos notícias sobre o evento que ocorrerá no 
período de 7-10 de agosto de 2016 em Belém do Pará, porta de entrada da Amazônia oriental brasileira.

Sabemos que o Brasil atravessa um momento difícil, política e economicamente, porém não devemos nos deixar 
abalar em nossas convicções científicas, em nossas pesquisas e nossa felicidade em aprender e compartilhar 
ensinamentos, em especial, na área da Parasitologia Veterinária. 

Deste modo, estamos trabalhando com afinco e imenso compromisso em realizar um evento que brinde a todos 
com o que um congresso deste porte merece e deve conter: palestras brilhantes, oportunidades únicas de 
conhecer os cenários amazônicos, nacional e internacional, do conhecimento em parasitologia animal.

Assim, temos confirmada a participação de 40 palestrantes distribuídos por todas as Regiões do Brasil, incluindo 
palestrantes internacionais, oriundos de Cuba, Ucrânia, Suécia, dentre outros países. Todos versando sobre 
o estado da arte da parasitologia animal e veterinária desde aspectos taxonômicos até a interação parasito-
hospedeiros, tratamentos alternativos, diagnósticos, proteômica, vacinas, etc.

A programação científica e cultural será um sucesso! Porém, agora é necessário o próprio apoio dos membros deste 
egrégio Colégio incentivando as inscrições de seus orientandos e amigos sócios. Afinal, como é de conhecimento, 
parte da arrecadação nas inscrições do Congresso é revertida para manutenção das despesas bianuais do Colégio 
Brasileiro de Parasitologia Veterinária e de nossa Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, reforçando a 
importância de sua participação no XIX CBPV.

Deste modo, para estimular sua participação, congelamos os preços das inscrições e praticaremos apenas o preço 
inicial, até 10 DE JULHO DE 2016. Além desta facilidade, estamos oferendo DESCONTO DE 10% NO VALOR 
DA INSCRIÇÃO PARA GRUPOS DE 10 ALUNOS (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) provenientes de uma 
mesma Instituição (maiores informações sobre grupos, por favor envie e-mail para inscricoes@diomkt.com). 

Aproveitamos para informar que o prazo para submissão de trabalhos também foi prorrogado para 31 DE MAIO 
DE 2016.

Visite o site do evento WWW.XIXCBPV.COM

Assim, não perca a oportunidade de participar deste evento de grande importância e qualidade dentro da 
parasitologia animal e veterinária, além de agregar a oportunidade de conhecer os encantos da metrópole 
da Amazônia e de vivenciar a Ciência entre Florestas, Rios e Pastos no XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA. 
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