
 

Editoras Parceiras da SBEt: 

Cada editora/ livraria possui um procedimento para obtenção do desconto, confira:  

 

Editora Unesp 
http://editoraunesp.com.br 
Benefício: 30% de desconto em livros publicados pela Editora Unesp. 
Procedimento: para realizar a compra envie email para a SBEt (secretaria@etologiabrasil.org.br) confirmando seu nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail. A secretaria da 
SBEt encaminhará seu email ao setor comercial da Editora Unesp que dará prosseguimento à venda. 
Contato: vendas@editora.unesp.br – Tel: (11) 3242-7171 
Promoção válida por tempo indeterminado 

 

Editora Unicamp 
http://www.funcamp.unicamp.br 
Benefício: 30% de desconto em livros publicados pela Editora Unicamp. 
Procedimento: para a compra, se identifique como sócio da Sociedade, através do e-mail vendas@editora.unicamp.br, com as seguintes informações: título do livro(s) desejado(s), nº 
de exemplares, Nome e CPF, Endereço completo para a entrega (com CEP), escolha da forma de envio do(s) livro(s) - PAC ou SEDEX. A editora responderá enviando o boleto para a 
compra, e após o pagamento o sócio deve mandar a cópia do comprovante de pagamento para a editora através do e-mail informado acima. 
Promoção válida por tempo indeterminado 

 

Livraria Best Writing 
https://www.bestwriting.com.br 
Benefício: 10% de desconto na compra de livros do autor Gilson Volpato. 
Procedimento: enviar e-mail para a SBEt (secretaria@etologiabrasil.org.br) confirmando seu nome completo e solicitando o Cupom de Desconto. Após o recebimento do Cupom, fazer 
o pedido diretamente à Livraria contato@bestwriting.com.br que dará prosseguimento à venda. 
Cada cupom terá uma validade de até 06 meses, podendo ser utilizado até duas vezes por sócio. 

 

Livraria UFV 
https://www.editoraufv.com.br 
Benefícios: 10% de desconto em livros publicados pela Livraria UFV. 
Procedimento: Para adquirir o desconto, encaminhe um email para livraria@ufv.br informando nome e telefone ou ligue em horário comercial para Contato: (31) 3899-3551 ou (31) 
3899-2234. 
Promoção válida por tempo indeterminado 

 

Technical Books 
http://www.tblivraria.com.br 
Benefício: 30% de desconto em livros publicados pela Technical Books. 
Procedimento: os pedidos deverão ser efetuados através dos seguintes e-mails: diogo@tblivraria.com.br ou vendas@tblivraria.com.br. 
Contato: 55 (21) 2292-5525 
Promoção válida por tempo indeterminado. 
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