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Em todo o período que a atual Diretoria ficou à frente 
da SBEt, que contou ainda com a valiosa contribuição 
de alguns membros que participaram apenas de uma ou 
duas gestões, tivemos ações em várias frentes, destacan-
do as principais a seguir:

Revista de Etologia 
As publicações referentes ao volume único de 2013 e 
aos volumes 1 e 2 de 2014 foram disponibilizadas no site 
do PEPSIC e na página da SBEt. E em razão dos ajus-
tes finais para a submissão de artigos à Current Etholo-
gy será publicado um volume especial referente ao ano 
de 2015 da Revista de Etologia, este artigo trata de um 
levantamento dos Trabalhos de Conclusão de Cursos, 
Dissertações e Teses defendidas no Brasil no período de 
2010 a 2015 na área de Etologia.  Referente ao ano de 
2016 teremos a publicação do primeiro volume da Cur-
rent Ethology, a submissão de manuscritos está aberta, 
com todas as novas normas vigentes. 

Site da SBEt
Em breve o novo site da SBEt será di-
vulgado, com um layout moderno e com 
versão mobile para acesso via smartpho-
nes. Procuramos neste projeto valorizar 
a memória da SBEt, com resgate histó-
rico dos Encontros Anuais de Etologia 
(EAEs) e homenagens aos fundadores 
da SBEt Prof. Dr. César Ades e Prof. Dr. 
Walter Cunha, e disponibilizar de forma 
dinâmica cursos e programas de pós-graduação ofereci-
dos no Brasil e artigos publicados na área. 

SBEt News
Este boletim ganhou uma nova diagramação com for-
mato interativo e reiteramos a cada edição a necessidade 
de maior cooperação dos sócios para nos enviar notícias. 

Facebook
A fanpage da SBEt é bem atuante, acreditamos que a re-
gularidade das postagens tem atraído progressivamente 
mais interessados no tema, atualmente somos cerca de 
2000 seguidores. 

Lista de e-mails
Realizamos a compilação de todos os contatos para o 
envio de comunicados da SBEt, de forma a profissiona-
lizar nossas ações. Analisando os dados dos envios dos 
e-mails, em uma média geral dos emails abertos, 40% 
são abertos no Brasil e 30% nos E.U.A., seguidos pela 
Argentina, Canadá e Colômbia.

Revista de Etologia: Doação 
A diretoria da SBEt recebeu 2319 
exemplares da Revista de Etologia 
(publicação de 1999 a 2005) que es-
tavam armazenadas no Instituto de 
Psicologia da USP, provenientes da 
coleção do Prof. César Ades. Foram 
realizadas extensivas ações, estabele-
cendo contatos principalmente com 
Bibliotecas de vários Estados brasileiros e sócios inte-
ressados em receber os exemplares das revistas. Realiza-
mos cerca de 50 postagens e doações aos participantes 
do XXXIV Encontro Anual de Etologia (EAE 2016). 

Brindes aos sócios 
Os brindes foram enviados em 2015 
e em 2016 aos sócios quites com a 
anuidade da SBEt. A entrega dos 
brindes foi um sucesso e começou a 
criar uma ligação mais próxima entre 
a SBEt e os sócios. 
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Editoras parceiras 

Firmamos parcerias com algumas 
editoras, que passaram a oferecer 
descontos aos sócios da SBEt na 

compra de livros e publicações. Confira neste Boletim.

Digitalização das Revistas e Anais 
Desde o início das atividades desta diretoria tivemos 
como meta a digitalização das Revistas de Etologia e dos 
Anais dos Encontros Anuais e Etologia e no novo site 
da SBEt todos os volumes publicados serão disponibili-
zados. 

Ações internacionalização

Esta diretoria, ao longo destes anos, tem se empenhado 
para que ocorra uma aproximação entre os pesquisado-
res de etologia brasileiros e dos países vizinhos latinos
-americanos. Alguns EAEs tiveram um Simpósio Latino 
Americano mais expressivo e está aberto um caminho 
para interações mais fecundas. 

Moção da Assembleia da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) 
referente a marcação a fogo em bovinos

A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), reunida em 13 de novembro de 2016, em Jaboticabal, São Paulo, du-
rante o XXXIV Encontro Anual de Etologia, posiciona-se solidária a carta aberta enviada ao Exmo. Sr. Blairo 
Maggi, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, manifestando preocupação com a questão 
do bem-estar dos animais de produção diante do reconhecimento científico que a marcação a fogo é doloro-
sa para os bovinos, principalmente na face que é uma das áreas do corpo com maior sensibilidade a dor. Re-
comendamos a mudança do local para colocação da marca, usando preferencialmente a perna do animal para 
fazê-lo. Conclamamos a população brasileira para pressionar o Legislativo para que alternativas mais progres-
sistas sejam utilizadas como, por exemplo, a identificação eletrônica já utilizada em alguns países. Solicitamos 
que todos os esforços sejam feitos na definição de métodos que permitam uma identificação segura para fins 
de registros genealógicos e de controle da brucelose e que não cause sofrimento desnecessário aos bovinos.
Acesse a Carta Aberta : http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/Mocao_Marca_a_fogo_carta_aberta.pdf

“O olhar lançado para a primeira etapa da SBEt traz o sentimento de que 

valeu a pena. Valeu o esforço conjunto, a camaradagem, o jeito informal, a 

abertura à interdisciplinaridade, o sentimento de estarmos geran-

do interesse nos espíritos jovens, de contribuir, com o nosso quinhão, para a 

pesquisa brasileira. A presente diretoria e as diretorias futuras, tenho certe-

za, irão mais adiante”
Prof. César Ades

(Fundador da SBEt em reflexão sobre a Sociedade no começo dos anos 2000)



                                                

12 de dezembro de 2016

Prezados(as) sócios(as) da Sociedade Brasileira de Eto-
logia (SBEt).

Primeiramente, gostaríamos de agradecer e cumprimen-
tar todXs os sócios e sócias que depositaram confiança 
em nossa chapa, Etologia para TodXs, para encabeçar 
a nova diretoria da SBEt. Aproveitamos este momen-
to para expor brevemente nossas metas para os próxi-
mos dois anos de gestão. Dentre tais metas, temos o 
compromisso de dar continuidade ao excelente traba-
lho que a ex-diretoria realizou, seguindo seus passos 
nos fundamentos da sociedade e organização da mesma 
para sua melhor e maior visibilidade. Desejamos am-
pliar as atividades desta sociedade para todo o Brasil, 
permitindo maior engajamento de grupos de pesqui-
sa na área de Etologia, proporcionando novas opor-
tunidades aos jovens pesquisadores e simpatizantes. 
Nossa diretoria conta com pesquisadores de diversas 
áreas da Etologia que se dedicam a diversos taxa e reúne 
tanto pesquisadores experientes quanto jovens talentos, 
característica importante para trazer novas ideias e desa-
fios para uma sociedade que abriga uma ciência dinâmi-
ca e interdisciplinar como a Etologia. É importante que 
a SBEt, juntamente com seus objetivos de divulgação 
da Etologia,  seja levada adiante e marque um tempo 
de ampliar seu território sem que haja lacunas para este 
conhecimento em território nacional e que assim, re-
vele grupos emergentes que ainda não foram reconhe-
cidos e identificados nos vários estados da federação. 
Temos interesse em manter e aprofundar a integração 
entre Instituições dentro e fora do país de modo a es-

timular, o maior número de colaborações entre pesqui-
sadores e estudantes, principalmente por nos preocupar-
mos particularmente com o futuro dos jovens cientistas 
que têm dificuldade em ver seu esforço reconhecido e 
continuado sem sua absorção pelo mercado de trabalho. 
Entendemos que nossos encontros anuais podem con-
tribuir ainda mais do que têm feito para a divulgação 
científica de qualidade. Para isso, pretendemos fomentar 
micro-encontros fora de época, fruto da expansão e de 
desdobramentos de um simpósio premiado no encontro 
anual. Nestes micro-encontros, os pesquisadores apro-
fundarão a temática desenvolvida no simpósio, subme-
tendo artigos à revista da sociedade, Current Ethology.
Desejamos, portanto, estimular a participação da juven-
tude de todas as idades e buscar participantes simpati-
zantes da melhor idade para juntarem-se em atividades 
lúdico-científicas que contribuam para sua integração 
e ao mesmo tempo contribuam em pesquisas de ciên-
cia cidadã, como o programa earth watch. Buscaremos 
a promoção de cursos e atividades diversas com temas 
centrados na Etologia para divulgar os princípios des-
ta ciência. Esperamos que tais mecanismos de renova-
ção de pesquisadores e integração da sociedade traga 
maior frescor de ideias e se mesclem à procura do novo 
e maravilhoso campo do conhecimento em Etologia. 
Sem mais para o momento nos despedimos e deseja-
mos a TodXs boas festas e um ano cheio de realizações.
A Diretoria da SBet

Chapa “Etologia para TodXs”: Selene Siqueira da Cunha Nogueira 
(Presidente),  Hilton Ferreira Japyassú (1º Vice-Presidente), Arrilton 
Araújo de Souza (2º Vice-Presidente), Vanner Boere Souza (1º se-
cretário), Aline Cristina Sant’Anna (2a secretária) , Ita de Oliveira e 
Silva (1a tesoureira) e Stella Guedes Calazans Lima (2a tesoureira). 

NOVA DIRETORIA SBEt (2016-2018)

Selene Siqueira da Cunha Nogueira 
(Presidente)

Hilton Ferreira Japyassú 
(Vice-Presidente)

Arrilton Araújo de Souza
(2º Vice-Presidente)

Vanner Boere Souza
(Secretário)

Aline Cristina Sant’Anna
( 2ª Secretária)

Ita de Oliveira e Silva
( 1ª Tesoureira)

Stella Guedes Calazans Lima
( 2ª Tesoureira)



                                                
ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA (EAE 2016)
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Eventos

54th Annual Conference (ABS 2017)
12 a 16 de Junho de 2017, Toronto, Canada.
Link: http://www.animalbehaviorsociety.org/2017-sd/

15ª edição do Curso de Verão em Entomologia
23 de Jan a 3 de Fev de 2017, USP, Ribeirão Preto - SP 
Link: http://www.cursodeveraoementomologiaffclrp.web-
node.com

Ecology and Behaviour 2017
19 a 23 Junho de 2017, Villiers-en-Bois, France.
Link: https://eb2017.sciencesconf.org/

ASAB Easter meeting 2017
5 a 7 de Abril de 2017, University of  Liverpool, UK.
Link: http://www.asab.org/conferences/

ICN 2018 - International Congress of  Neuroethology
16 a 20 de Julho de 2018, Brisbane, Australia.
http://www.icn2018.com

12th International Mammalogical Congress
9 a 14 de Julho de 2017, Perth, Western Australia.
Link: http://www.promaco.com.au/IMC12/



Eventos

XVII Congresso Brasileiro de Primatologia
20 a 25 de Agosto de 2017, Pirenópolis - GO.
Link: http://www.sbprimatologia.org.br/congresso/ 

35th International Ethological Conference (IEC)
30 de Jul a 4 de Agos de 2017, Estoril, Portugal.
Link: http://behaviour2017.org/welcome/

16th Congress of  the European Society for Evolutionary 
Biology (ESEB)
20 a 25 de Agosto de 2017, Groningen, Netherlands.
http://www.eseb2017.nl/

51st International Congress (ISAE 2017)
7 a 10 de Agosto de 2017, Aarhus, Denmark.
Link: http://conferences.au.dk/isae2017/ 
SUBMISSÃO DE ABSTRACTS ABERTAS! 

11th International Conference on Behaviour, Physiology 
and Genetics of  Wildlife
4 a 7 de Outubro de 2017, Berlin, Germany.
Link: http://www.izw-berlin.de/welcome-234.html

I Reunión de Biología del Comportamiento del Cono Sur, III Con-
greso Argentino de Biología del Comportamiento (COMPORTA),
VI Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal (JUCA)
2, 3 y 4 de Agosto de 2017, Buenos Aires, Argentina
Contato: bccs2017@fcen.uba.ar



Prezado(a) Sócio(a) da SBEt,
Aos sócios da Sociedade Brasileira de Etologia apresentamos nossos parceiros que 

oferem  descontos incríveis na compra de suas publicações/ livros.
Cada Editora/ Livraria possui um procedimento para obtenção do desconto. 

Veja os detalhes abaixo:

Parceria SBEt - Editoras 

Editora Unesp
http://www.editoraunesp.com.br/
Benefício: 30% de desconto em livros publicados pela Editora Unesp.
Procedimento: para realizar a compra envie email para a SBEt (2010sbet@gmail.
com) confirmando seu nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail. A secre-
taria 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.editoraunicamp.com.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 respon-
derá 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 (2010sbet@gmail.com) 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 vez 
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: dio-
go@tblivraria.com.br ouvendas@tblivraria.com.br.
Contato: 55 (21) 2292-5525
Promoção válida por tempo indeterminado



Seja um sócio da SBEt!
Para ser nosso associado é muito simples e seguro, 

basta preencher o Formulário de Inscrição 
no menu SÓCIOS do nosso SITE.

Enviar este formulário para o e-mail: 
sbet.tesoureiro@gmail.com

e realizar o pagamento através do PagSeguro 
no mesmo link (www.etologiabrasil.org.br)

Sócio Profissional: aquele que já possui um diploma de nível superior e exer-
ce atividade profissionalmente 

- anuidade: R$ 100,00

Sócio Estudante: aquele que está matriculado em curso de graduação ou pós-
graduação (especialização, mestrado, doutorado, etc) - anuidade R$ 50,00

Sócio Vitalício: aquele que por afinidade à Etologia estará sempre ligado a 
SBEt -  pagamento de dez (10) anuidades em uma única parcela

www.etologiabrasil.org.brfb.com/sociedadebrasileiradeetologia

Em breve novo

 SITE SBEt



Responsáveis  SBEt News:

Membros da Diretoria e 

Rafaela Regina de Lima

(assistente da diretoria) 

Diretoria da SBEt (2014-2016)
Drª. Elisabeth Spinelli de Oliveira (Presidente)

Dr. Wagner Ferreira dos Santos (Vice-presidente)
Dr. Rogerio Grassetto Teixeira da Cunha (2º Vice-presidente)

Dr. Wilfried Klein (Tesoureiro) 
Dr. Leandro Magrini (Secretário)

Diretoria da SBEt (2016-2018)
Drª. Selene Siqueira da Cunha Nogueira (Presidente)

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus - BA

Dr. Hilton Ferreira Japyassú (Vice- presidente)
Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA

Dr. Arrilton Araújo de Souza (2º Vice-presidente)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN

Dr. Vanner Boere Souza (1º Secretário)
Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Itabuna - BA

Drª. Aline Cristina Sant’Anna (2º Secretária)
Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Drª. Ita de Oliveira e Silva(1ª Tesoureira)
Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Itabuna - BA

Me. Stella Guedes Calazans Lima (2º Tesoureira)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN

A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) é sociedade sem fins lucrativos, com finalidade de divulgar e fomentar a discus-
são e o estudo de Etologia no Brasil. Congrega estudantes, profissionais  e pesquisadores nas difrentes áreas do estudo do com-
portamento animal. Este Jornal é produzido com iniciativa SBEt e disponibilizamos informações sobre os grupos e linhas de pes-
quisa em Etologia, oportunidades de estágios, concursos, cursos e eventos e também ações da diretoria que interessam aos sócios. 

O Jornal SBEt News é produzido com iniciativa da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt).
Sugestões são bem vindas (2010sbet@gmail.com). Saudações Etológicas
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