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T omou posse a nova diretoria da SBEt para a gestão 
2021-2022. 

Dentre as ações propostas pela nova diretoria estão a di-
vulgação científica e aumento da divulgação da SBEt jun-
to às redes sociais, essas ações visam estimular a adesão 
de novos sócios, bem como proporcionar a possibilidade 
de intercâmbios entre os membros.  Atividades como  o  
“Papo de Etólogo”  e  as  “Dicas de Livros”  já estão em an-
damento.

Outras atividades se relacionam com a modernização do 
estatuto da SBEt, reafirmação das parcerias da Sbet com 
outras sociedades e empresas, o levantamento do perfil 
dos sócios, a promoção de cursos com certificação e a pro-
moção dos congressos nacionais. 

Para ficar por dentro de todas essas novidades, sigam a 
SBEt em suas redes sociais; Facebook, Instagram, Youtu-
be e se inscreva para receber nossos avisos por E-mails. 
Em breve, novidades no ar. Contamos com as suas contri-
buições.
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de Minas Gerais (IEC/PUC-Minas)

Tesoureira: Profa. Dra. Angélica da Silva 

Vasconcellos, da Pontifícia Universida-

de Católica de Minas Gerais (PUC-Mi-

nas)

Presidente: Prof. Dr. Cristiano Schetini 
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Foi realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2020 a Jornada Remota da 

SBEt – ‘A Etologia em Tempos de Pandemia’. O evento foi organizado pela 

Diretoria da SBEt na plataforma de eventos Doity e contou 709 participantes 

inscritos de todas as regiões do Brasil. A divulgação da Jornada foi feita pelas 

redes sociais da SBEt e o formato online permitiu uma ampla participação de 

sócios, bem como de interessados em etologia que ainda não conheciam a SBEt 

e puderam ter seu primeiro contato com a Associação.

Durante a Jornada foi realizado um Tributo ao Professor Luiz Carlos Pinheiro 

Machado, conhecido entre seus colegas como ‘Pinheirão’, um dos pioneiros no 

ensino e pesquisas sobre comportamento animal no Brasil. Participaram do tri-

buto seu filho, o Prof. Dr.  Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho (UFSC, SC), além 

da Profa. Maria José Hötzel (UFSC, SC), Prof. Adroaldo Zanela (USP, SP) e do 

Prof. André Ramos (UFSC, SC). A Jornada contou ainda com a apresentação de 

cinco palestras que trataram de diversos temas relacionados às áreas básicas e 

aplicadas da Etologia, ministradas pelo  Prof. Dr. Kléber del Claro (UFU, MG), 

Prof. Dr. Juan Pablo Damián (UdelaR, Uruguai), Dra. Flávia Miranda (Instituto 

Tamanduá), Dra. Natália Albuquerque (IP-USP, SP) e pela Profa. Ana Carolina 

Luchiari (UFRN, RN). Ao final da Jornada foi realizada a Assembleia Geral Or-

dinária da SBEt que, pela primeira vez, ocorreu de forma remota. A diretoria 

da SBEt considerou a Jornada um sucesso, pela excelência das apresentações 

e também pelo alcance do evento, permitindo colocar em contato pessoas inte-

ressadas em etologia nas mais diversas áreas de atuação e regiões do país.

JORNADA REMOTA DA SBEt
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‘A Etologia em Tempos de Pandemia’



Apresentamos o XXXVIII Encontro Anual de Etologia (EAE) 

que este ano será realizado de forma inteiramente online e 

em conjunto com a III Reunião de Biologia do Comportamen-

to do Cone Sul (RBC). Esse é um congresso internacional na área 

de comportamento animal que conta com organizadores do Brasil, 

Uruguai, Argentina e Chile. Seu objetivo é fomentar a integração, a 

cooperação científica e o intercâmbio de informações e de pessoas 

entre os países membros do Cone Sul. A primeira versão do evento 

foi realizada na Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina, 

no ano de 2017. A segunda RBC ocorreu em novembro de 2019 

na Universidad de la República (UdelaR) – Montevideo, Uruguai. 

Em 2021, a sede da III RBC e do EAE seria a Universidade Federal 

de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG. No entanto, a realização de um 

evento presencial não foi possível, então mantivemos parcialmente 

nossos planos, modificando o formato do congresso para remoto.

Tivemos que enfrentar muitos desafios ao longo do último ano, 

em função das restrições impostas pela pandemia do novo co-

ronavírus. Apesar das dificuldades, também aprendemos muito 

e fomos obrigados a nos reinventarmos em nossas atividades de 

estudo, docência, pesquisa e, desde então, estamos aprendendo a 

lidar com uma ‘nova realidade’. Por isso, o tema do nosso Encon-

tro será ‘A Etologia em um Mundo em Transformação’. Buscare-

mos abordar o uso de novas tecnologias, a inovação e a solução de 

problemas metodológicos modernos na área de comportamento 

animal. Esperamos discutir temas como monitoramentos remotos 

dos animais, uso de drones, imagem computacional, softwares de 

reconhecimento facial, machine learning, inteligência artificial, mo-

nitoramento e reconhecimento de vocalizações, pesquisas através 

de redes sociais, dentre outras formas pelas quais a tecnologia e a 

inovação possam auxiliar nas pesquisas e no ensino do comporta-

mento animal.

EAE 2021
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https://eaerbc2021.wordpress.com/


ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA
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Há diversas maneiras de contribuir para Associações Científicas. 

UMA ASSOCIAÇÃO FORTE SE CONTRÓI COM SUA PARTICIPAÇÃO.

Lista de ações que estabelecem CONEXÕES e INTERATIVIDADE entre nós:

Em breve, enviaremos aos sócios e ex-sócios uma pesquisade de identificação de perfil dos etólogos,

 fique ligado! 



Vverifique sua situação de 

sócio, acesse no nosso site, 

preencha seu login e se-

nha, na tela seguinte constará os 

dias restantes de validade da sua 

anuidade. 

O pagamento da anuidade pode 

ser realizado a qualquer tempo, 

tendo a validade até 31 de de-

zembro do mesmo ano para pro-

fissionais/estudante e NUNCA 

expira para os SÓCIOS VITALÍ-

CIOS. 

Associe-se à SBEt pela importân-

cia de termos uma organização 

civil com expressividade nacio-

nal, que pode se tornar a cada 

dia mais efetiva em suas ações de 

disseminação do estudo do com-

portamento animal. 

Conforme prevê o estatuto da 

SBEt, para ser considerado sócio, 

sua anuidade deve estar paga no 

ano correspondente, ou ser nos-

so Sócio Vitalício (parcela única). 

Na dúvida contate secretaria@

etologiabrasil.org.br. 

ASSOCIE-SE À SBEt
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Associe-se à SBEt



Em reunião no dia 14 de de-

zembro de 2020, o Conselho 

Deliberativo (CD) do Instituto 

de Estudssos Avançados da Univer-

sidade de São Paulo (IEA) atribuiu o 

título de professor honorário ao Prof. 

Dr. César Ades (in memoriam). O tí-

tulo de professor honorário do IEA 

é atribuído a professores aposenta-

dos (ainda que continuem a atuar na 

USP) ou não mais vinculados à Uni-

versidade com destacada trajetória 

de contribuição ao ensino, à pesquisa 

e  à extensão.

CÉSAR ADES: Professor Honorário do IEA USP
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César Ades (in memoriam)

Referência nacional e internacional em etologia (estudo do comportamento dos animais), 

Ades foi diretor do IEA de 2008 a 2011. Foi também diretor e vice-diretor do Instituto de 

Psicologia (IP), onde desenvolveu toda sua carreira acadêmica, da graduação à livre-docên-

cia, tendo se aposentado como professor titular meses antes de sua morte aos 69 anos em 

março de 2012. Integrou o Conselho Internacional de Etologistas e a Sociedade Interna-

cional de Psicologia Comparativa, além de ter sido vice-presidente da Sociedade Brasileira 

de Etologia, da qual foi um dos fundadores. Foi editor da “Revista de Etologia” e membro 

conselho editorial das revistas “Behavior and Philosophy” e “Acta Ethologica”. Participou do 

Conselho Curador da Fuvest e do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário da USP.

fonte: http://www.iea.usp.br/noticias/ex-diretores-professores-honorarios



Um dos momentos mais memo-

ráveis da SBEt foi protagoniza-

do pelo professor César Ades 

em novembro de 2005, durante o 

XXIII Encontro Anual de Etologia, 

em Assis, SP. Devido a problemas 

técnicos não foi possível que o César 

apresentasse sua palestra. Isso não o 

desmotivou. Munido de Notebook e 

Datashow ele palestrou em um bar 

onde os participantes se reuniram 

após o dia de evento. Esse feito acon-

teceu a 1 da manhã e foi registrado 

pelo nosso amigo de Lisboa, Manuel 

Eduardo dos Santos, nas fotos gentil-

mente cedidas.

Curiosamente, essa prática foi ado-

tada por dois pesquisadores do Im-

perial College London, Michael Mot-

skin e Praveen Paul, que organizaram 

um evento chamado Encontro com 

Pesquisadores, em 2012, no qual os 

pesquisadores falavam sobre seus 

trabalhos ao público em um bar. Nas-

cia aí o movimento conhecido como 

“Pint of Science”.

Contribuição Prof. Dr. Fábio Preza-

to.

MEMÓRIAS SBEt
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“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 gerando interesse nos espíritos jovens, de contribuir, com o nosso 

quinhão, para a pesquisa brasileira. A presente diretoria e as diretorias futuras, tenho cer-

teza, irão mais adiante”.

Prof. César Ades

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



EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL
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ASAB Easter Virutal Meeting 2021 
14 - 16 abril 2021

Link:  https://www.asab.org

X Simbioma – Simpósio sobre a Biodiversidade da 
Mata Atlântica - 18 - 21  maio 2021

Link:  http://sambio.org.br/simbioma/tol

14th Conference on Baltic Studies in Europe 
(CBSE) - 3 - 5 junho 2021

Link:  https://https://aabs-balticstudies.

XX Congresso Brasileiro de Ornitologia
1 - 5 agosto 2021

Link:  http://xxviicbo2021.com.br/event/xxviicbo/

54th International Society for Applied Ethology14 
 2 - 6 agosto 2021

Link:  http://www.isae2021.com/

56ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia  16 - 20 agosto 2021

Link: http://sbz.org.br/reuniao2020/
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11th World Congress on Alternatives and Animal 
Use in the Life Sciences - 25 -26 agosto 2021

Link:  https://wc11maastricht.org/

3th Annual Meeting of the European Veterinary 
Congress of Behavioural Medicine and Animal 

Welfar - 7 - 9 outubro 2021 
Link: https://www.evcbmaw.org/

XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia
7 -10 março 2022

Link:  https://www.cbzoo.com.br/

International Congress of Neuroethology 
24 - 20 julho 2022

Link:  https://neuroethology2020.com/

ESEB - Congress of the European Society for Evo-
lutionary Biology (ESEB) - 14 - 19 agosto 2022

Link: https://www.eseb2021.cz/#:~:text=Welco-

XXVIII Congresso Brasileiro Entomologia 
30 agosto - 2 setembro 2022

Link: https://www.cbe2021.com.br/#

EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL



EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL
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Congress of the International Society for Behavio-
ral Ecology (ISBE) - 11- 16 setembro 2022 

Link: https://www.isbe2022.com/

International Primatological Society
9 - 15 janeiro 2022

Link: https://ipsquito.com/

XXVIII International Bioacoustics Congress
16 - 22 outubro 2022 

Link: https://2022.ibac.info/
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A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) é sociedade sem fins lucrativos, com finalidade de divulgar e fomentar a discussão e o estu-
do de Etologia no Brasil. Congrega estudantes, profissionais  e pesquisadores nas difrentes áreas do estudo do comportamento animal. 

O Jornal SBEt News é produzido com iniciativa da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt).

Sugestões são bem vindas (secretaria@etologiabrasil.org.br). Saudações Etológicas

Responsáveis  SBEt News:

Prof. Dr. Cristiano Schetini de Azevedo 

Rafaela Regina de Lima (assistente da diretoria) 

e Membros da diretoria

Diretoria da SBEt (2021-2022)

Prof. Dr. Cristiano Schetini de Azevedo 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-MG)

Prof. Dr. Jonas Byk
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Profª. Drª. Luciana Barçante
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (IEC/PUC-Minas)

Profª. Drª. Angélica da Silva Vasconcellos
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)


