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EAE 2022
Com o objetivo de contribuir nas discussões
contemporâneas que permeiam as relações entre
animais, humanos e ambiente, o XXXIX Encontro
Anual de Etologia (EAE)
acontecerá na cidade de
Curitiba-PR entre 1 a 4
de novembro de 2022, no
campus da PUC-PR e terá
como tema “A Etologia em
diálogo com a Sociedade”.

Até 30 de Agosto
Submissões de proposta de Trabalho
Científico (apresentação oral/pôster)
Até 30 de Setembro
Inscrição no Concurso de Fotografia
Até 30 de Setembro
Inscrição no prêmio César Ades

O EAE abordará as inter-relações das distintas disciplinas científicas sobre o
comportamento dos sistemas vivos no ambiente,
em diferentes contextos
com a sociedade.
Link: www.eae2022curitiba.com. Reservem as datas e acompanhem nossas
redes sociais para maiores informações sobre a
programação, as datas de
submissão de mini-cursos,
simpósios, resumos e outras informações relevantes!
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Publicação Sugerida
O livro “Fundamentos do Enriquecimento Ambiental” foi pensado pelos editores para ser uma referência nacional sobre como melhorar a qualidade
de vida de animais mantidos sob cuidados humanos.
Trata-se da mais completa obra sobre o tema na
literatura científica brasileira. O livro foi editado
pelos pesquisadores Cristiano Schetini de Azevedo (Universidade Federal de Ouro Preto), Cynthia
Fernandes Cipreste (Zoológico de Belo Horizonte)
e Cristiane Schilbach Pizzutto (Universidade de São
Paulo), os três pesquisadores com mais publicações
sobre enriquecimento ambiental no país e todos
com mais de 20 anos de experiência no tema.
A obra traz conceitos básicos e avançados sobre
bem-estar animal e enriquecimento ambiental,
além de traçar um panorama dos estudos realizados
sobre o assunto no Brasil. Relaciona a importância
do uso do enriquecimento ambiental e do condicionamento animal para a conservação das espécies
e para a melhoria das atividades de educação ambiental, além de um passo-a-passo para a criação e
gestão de um programa de bem-estar para as instituições que mantém animais em suas dependências.
O diferencial desta obra é a presença de capítulos
específicos para diferentes grupos animais. São contemplados animais de zoológicos, aquários, abrigos,
fazendas, domésticos (convencionais e não-convencionais), biotérios, equinos e de pesquisa.
Os autores de cada um dos capítulos são pesquisadores e profissionais da área, com ampla experiência
no assunto, que trabalharam para tornar a leitura do
livro agradável e de fácil entendimento para profissionais e entusiastas do bem-estar animal. Quero
saber mais!
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ASSOCIE-SE À SBEt
SBEt é associação sem fins lucrativos, que utiliza os pagamentos dos associados para divulgar e fomentar a discussão e o estudo de Etologia no Brasil. Os professores, doutores e profissionais de etologia que compõem a diretoria
são voluntários e se dedicam a promover a SBEt nacional e
internacionalmente.
Associar-se à SBEt é atuar para que os diversos objetivos
desta associação científica sejam alcançados.
O pagamento pode ser realizado por PagSeguro, Pix ou
Transferência Bancária.
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Buscamos proporcionar um ambiente interativo,
que valorize a multidisciplinaridade inerente a etologia. Acreditamos na força das ações realizadas até o
presente momento e na ampliação das pesquisas de
comportamento animal e incentivo aos novos pesquisadores.

Verifique sua situação
de sócio, acesse nosso
site, preencha seu login
e senha, 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 dezembro do mesmo
ano para profissionais/
estudante e NUNCA
expira para os SÓCIOS
VITALÍCIOS.
Associe-se à SBEt pela
importância de termos
uma organização civil
com expressividade
nacional, que pode se
tornar a cada dia mais
efetiva em suas ações
de disseminação do
estudo do comportamento animal.
Conforme prevê o estatuto da SBEt, para ser
considerado sócio, sua
anuidade deve estar
paga no ano correspondente, ou ser nosso
Sócio Vitalício (parcela
única). Na dúvida contate secretaria@etologiabrasil.org.br.
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ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA SBEt

Durante o EAE 2022 teremos a eleição da nova diretoria da SBEt (gestão de 3
anos).
Monte sua chapa.
Envie para o e-mail da SBEt
os nomes com a proposta
de gestão: secretaria@etologiabrasil.org.br.
O estatuto completo encontra-se no site da SBEt.
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PROJETOS EM PAUTA - 2021-2022
PAPO DE ETÓLOGO
Entrevistas diversas e descontraídas com etólogos brasileiros.
Somaram-se 15 encontros promovendo e dissemindo a etologia no
Brasil. Você pode conferir no nosso
canal do YouTube.
ETÓLOGOS BRASILEIROS EM DESTAQUE

Utilizamos com constância as redes
sociais da SBEt para fomentar e divulgar a
pesquisa em comportamento ambiental. Os
etólogos brasileiros merecem destaque! Disponível em nosso site.
PRÊMIO CÉSAR
O Prêmio Cesar Ades é uma agraciação criada pela Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), visa incentivar a qualidade da produção
científica em Comportamento Animal no âmbito da pós-graduação e
dar mais visibilidade a essa produção. Fique atento às datas de inscrição.

DICA DE LIVRO
As dicas de livros foram vídeos de até minuto visando inspirar leituras iniciais e também temas
específicos de comportamento animal. Tivemos participação muito
especias e todos os vídeos estão
disponibilizados no nosso canal do
YouTube.
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EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL

XXII Congresso Argentino de Herpetologia
18 - 21 outubro 2022 - Santa Fé - Argentina
Link: https://www.fhuc.unl.edu.ar/congresoherpetologia/

21º Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia - SBNp - 19 - 22 outubro 2022 - Online
Link: https://cursos.institutogenus.com.br/sbnp-21-congresso-internacional-e-brasileiro-de-neuropsicologia

XXXIX Encontro Anual de Etologia (EAE)
1 a 4 de novembro de 2022 - Curitiba PR
Link: https://www.eae2022curitiba.com/

45º Associação de Zoologicos e Aquários do Brasil
22 - 26 novembro 2022 - Zoológico de São Paulo - SP
Link: https://www.azab.org.br/evento/27

ICAEB 2023: Conferência Internacional sobre Ecologia e Comportalmento Animal - 3 - 4 abril 2023 - Veneza - Itália
Link: https://waset.org/animal-ecology-and-behavior-conference-in-april-2023-in-venice

IBAC 2023: International Biocaustic Congress
27 outubro - 1 novembro 2023 - NOVA DATA
Link: https://2022.ibac.info/
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EVENTOS COMPORTAMENTO ANIMAL

ESEB - Congress of the European Society for Evolutionary Biology (ESEB) - 14 - 19 agosto 2022
Link: https://www.eseb2022.cz/

XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia
22 - 25 agosto 2022
Link: https://www.cbzoo.com.br/

XIX Congresso Brasileira de Primatologia
27 - 30 agosto 2022 - Sinop - Mato Grosso
Link: https://www.cbprimatologia2022.com.br/

XXVIII Congresso Brasileiro Entomologia
30 agosto - 2 setembro 2022

The 55th Congress of the International Society of
Applied Ethology - 4 - 8 setembro 2022
Link: https://isae2022.com/

Link: https://cbe2022.com.br/#

4º Congresso Veterinário Europeu de Medicina
Comportamental e Bem-Estar Animal
28 setembro - 1 outubro 2022 - Palma (Maiorca),
Espanha Link: https://esvce.org/4th-european-veterinary-congress-of-behavioural-medicine-and-a-
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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)

Responsáveis SBEt News
Prof. Dr. Cristiano Schetini de Azevedo,
Rafaela Regina de Lima,
e membros da diretoria.

O O Boletim SBEt News é produzido com iniciativa da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt).
Sugestões são bem vindas (secretaria@etologiabrasil.org.br). Saudações Etológicas

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

