
 

 

 

 

 

 

XXXVI Encontro Anual de Etologia 

“A etologia além da academia” 

19 a 22 de Novembro de 2018 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP - Ouro Preto - MG 

 

O XXXVI Encontro Anual de Etologia será realizado em Ouro Preto – MG, entre os dias 19 e 22 de novembro 

de 2018, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Essa edição será coordenada pelo Prof. Dr. 

Cristiano Schetini de Azevedo do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente - Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da UFOP.  

 

Apresentação: 

Após 35 anos de existência, nos reuniremos em Ouro Preto, no interior mineiro, para celebrar o XXXVI 

Encontro Anual de Etologia, cujo tema será: “A etologia além da academia”. O evento contará com a 

participação de renomados palestrantes nacionais e internacionais da área de etologia básica e aplicada. 

Assim, pretendemos atender a um público de professores, pesquisadores e estudantes (graduação e pós-

graduação) ligados às ciências do comportamento animal e humano, além de interessados que atuam na área 

de produção animal, proporcionando oportunidade para uma aproximação profissional e troca de 

experiências. Alguns palestrantes previamente confirmados: Dr. Robert John Young, Dr. David Shepherdson, 

Dr. Donald Broom, Dra. Jessica Gimpel, Dr. Kleber Del-Claro, Ms. Alexandre Rossi, entre outros. O site do 

evento em breve estará no ar (previsão para início de maio), e nele teremos todas as novidades sobre 

palestrantes e simposiastas, minicursos, submissão de resumos e apresentações orais e de pôsteres, bem 

como orientações sobre o local de realização do evento e inscrições. O XXXVI Encontro Anual de Etologia será 

organizado pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP: organizador Dr. Cristiano Schetini de Azevedo), 

em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM: organizador Dr. Jonas Byk) e com a Sociedade 

Brasileira de Etologia (SBEt). Sócios da Sociedade Brasileira de Etologia terão descontos nas inscrições, 

portanto, filie-se agora e ganhe mais este benefício. A página do facebook do evento já está disponível 

(https://www.fb.com/eae2018), faça parte de nossa comunidade e poste seus comentários e expectativas. 

Com grande satisfação informamos que o site do Encontro também está no ar, confiram em 

www.eae2018.ufop.br, as inscrições e submissões já podem ser realizadas, em breve será atualizado com as 

palestras, simpósios e minicursos. Neste evento, além dos atrativos acadêmicos do congresso, existem os 

atrativos turísticos da cidade de Ouro Preto, declarado patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO por 

conta de suas características e histórica arquitetura barroca e de seus monumentos naturais exuberantes. 

Mais um motivo para participarem do evento! 

Esperamos encontrá-los na maravilhosa e acolhedora cidade histórica de Ouro Preto! Venham! 

 
Cristiano Schetini de Azevedo 
Coordenador 
 
Email da cordenação: encontroetologia2018@gmail.com 
Facebook: https://www.fb.com/eae2018 
Site: www.eae2018.ufop.br 


