
Publicação em destaque pag. 6

Boletim da SBEt

News                                                 
n.1

Publicação trimestral da Sociedade Brasileira de Etologia 

Lançamento do novo site pag. 4

Apresentação do Encontro Anual de Etologia 
(EAE 2017) em Salvador-BA pag. 2

Eventos pag.8

“Mergulho” Foto vencedora do Concurso de Fotogradia do EAE 2016, no tema Flashs Raros; baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) nos mares da Bahia, seu 
destino de reprodução. Foto de Gabriela da Costa Oms.

“Olhar Felino” Foto vencedora do Concurso de Fotogradia do EAE 2016, no tema Animais Do-
mésticos; enquanto descansa, a gata Lola mostra um olhar preguiçoso para a câmera. Foto de 
Flávia Regina Bueno.

Jan-Mar   2017

Oportunidade pag. 7



EAE 2017

Prezado proponente,

Em nome da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), do comitê de organização do XXXV Encontro Anu-
al de Etologia (XXXV EAE) e do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), comu-
nicamos o seguimento do processo de recepção das propostas para seleção da programação do XXXV 
Encontro Anual de Etologia (EAE) que ocorrerá de 15 a 18 de Novembro de 2017.

No intuito de especificar as informações sobre os simpósios e minicursos propostos solicitamos aos 
proponentes o preenchimento de novo formulário de propostas que pode ser acessado aqui. O simpó-
sio deverá ter uma hora de duração, e poderá contar, a seu critério, com 3 ou 4 palestrantes, incluindo 
o proponente. Os proponentes deverão agora informar também o título e o resumo de cada uma das 
palestras, apresentando assim informações detalhadas para a seleção da proposta. Destas submissões, 
que serão recebidas até 19 de maio de 2017, serão selecionadas as propostas que irão compor a pro-
gramação final do evento. Reafirmamos que seria interessante que um ou mais dos componentes do 
simpósio também oferecessem minicursos (acesse o formulário aqui).

Como já informado anteriormente, este ano temos uma novidade. Os participantes (que moram no 
Brasil) do melhor simpósio ganharão passagem para um destino turístico na Bahia, com duas noites de 
estadia. O prêmio implica na reapresentação deste simpósio durante esta estadia; implica também na 
submissão dos textos deste simpósio para publicação no periódico da SBEt, Current Ethology.

Para maiores informações sobre o XXXV EAE acessem nosso site www.xxxveaetologia.wixsite.
com/2017 e página no facebook https://www.facebook.com/EAE17/. Abriremos também, em breve, a 
submissão de pôsteres e comunicações orais. Outras informações podem ser obtidas na página ou no 
facebook da SBEt. Por favor, não hesite em contactar a comissão organizadora com perguntas, suges-
tões, críticas e elogios, através do email xxxveaetologia@gmail.com.

Estamos ansiosos para vê-lo(a) em Salvador!

XXXV Encontro Anual de Etologia
“Adapte-se: a Etologia em um mundo em mudanças”

 15 a 18 de novembro de 2017 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, BA

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

Dr. Hilton F. Japyassú
Presidente do Comitê de Organização do 
XXXV EAE
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EAE 2017

XXXV Encontro Anual de Etologia
“Adapte-se: a Etologia em um mundo em mudanças”

 15 a 18 de novembro de 2017 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, BA

Programação Geral 

Valores das inscrições
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NOVO SITE

 É com muita satisfação apresentamos o novo site da SBEt. Primeiramente, gostaríamos de agra-
decer a diretoria anterior (2015 - 2016), que foi responsável por esta ação e nos comprometemos a dar 
continuidade ao trabalho realizado, ampliando os horizontes da etologia com esta ferramenta. O novo 
layout é mais moderno, com intuito de fortalecer a identidade visual da SBEt, inclusive com versão mó-
bile para acesso via smartphones.
Procuramos com este projeto valorizar dois aspectos que acreditamos ser muito importantes: a memó-
ria da SBEt e a divulgação de informações na área. Veja uma breve descrição do conteúdo do novo site 
e de como os usuários poderão interagir conosco e com a toda comunidade etológica, através da nossa 
página.
  
SBET - HOMENAGENS
As memórias da SBEt poderão ser conferidas por meio das homenagens, que atualmente fazem refe-
rência aos fundadores da etologia no Brasil, Prof. Cesar Ades e Prof. Walter Cunha. Temos a intenção de 
incluir mais personalidades importantes para a fundação e desenvolvimento da etologia em nosso país. 
Para isso contamos com a ajuda de todos os usuários do site. Nos ajude sugerindo nomes e materiais a 
serem incluídos em futuras homenagens!

ASSOCIE-SE
Nessa aba você encontrará todas as informações que precisa para tornar-se sócio da SBEt e para pagar 
as anuidades, como valores, prazos, benefícios, etc.

CURRENT ETHOLOGY
A Revista de Etologia agora é Current Ethology. Em nosso site você encontrará informações sobre o 
corpo editorial e escopo da revista, publicações anteriores, principais subáreas, além do link que redi-
recionará para o sistema de submissão de manuscritos. Seguiremos atualizando essa guia para inclusão 
dos novos volumes da Current Ethology.
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NOVO SITE

EAE
Com um visual mais convidativo, disponibilizaremos os Anais dos eventos anteriores, além de mate-
riais de divulgação dos Encontros, incluindo fotos e vídeos. Para isso, contamos com a colaboração das 
comissões organizadoras de cada evento para atualização do nosso acervo de imagens e informações 
sobre os eventos. 

ATIVIDADES
Fique de olho nessa aba, pois, nela você poderá encontrar informações úteis e interessantes, que esta-
rão disponíveis a todos os usuários do site:
 - SBEt Comunica: Alimentaremos essa guia frequentemente para manter os etólogos atualiza-
dos sobre eventos, cursos, oportunidades, moções e comunicados oficiais da Sociedade. Quer divulgar 
algum conteúdo ou evento na área de etologia? Utilize esse espaço. Para isso, nos envie aquilo que 
deseja divulgar pelo e-mail secretaria@etologiabrasil.org.br ou pela aba CONTATO, que nos encarre-
gamos de incluir seu conteúdo no site.
 - Sbet News: São boletins online publicados periodicamente pela SBEt, a fim de dar ampla divul-
gação às atividades da Sociedade e a eventos científicos nacionais e internacionais. Este é um meio de 
comunicação que também está à disposição dos etólogos brasileiros (sócios ou não-sócios). Nos envie 
o material que deseja divulgar pelo e-mail secretaria@etologiabrasil.org.br ou pela aba CONTATO.
 - Etologia no Brasil: Serão divulgados grupos de pesquisas e laboratórios em etologia no Brasil. 
Para dar início à divulgação partimos do Diretório dos Grupos de Pesquisas do CNPq. Foram realiza-
das buscas com as seguintes palavras-chave: BIOACÚSTICA, COGNIÇÃO ANIMAL, COMUNICAÇÃO 
ANIMAL, EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO, PSICOLOGIA COMPARATIVA, ECOLOGIA COM-
PORTAMENTAL, NEUROETOLOGIA, ETOLOGIA APLICADA e BEM-ESTAR ANIMAL. Os grupos fo-
ram incluídos no site associados aos termos da busca, o que indica que o referido termo estava presen-
te na ‘identificação do grupo’, ou nas ‘linhas de pesquisa’ informadas pelo líder do grupo no Diretório de 
Grupos do CNPq. Você faz pesquisas em comportamento animal e não encontrou seu Grupo em nosso 
site? Pedimos que nos envie os dados da sua instituição, nome do grupo, líder do grupo, grande área 
predominante, linhas de pesquisa (dentre as mencionadas acima) e endereço eletrônico para contato. 
Contamos com a colaboração dos usuários do site para atualizar e ampliar esses dados, a fim de criar-
mos um banco de informações úteis para estudantes em busca de oportunidades e pesquisadores em 
busca de possíveis colaborações, troca de experiências, intercâmbio de informações, etc. 
- Artigo científico: Publicou um artigo e quer aumentar a visibilidade de seu trabalho? Nos envie seu 
artigo, ou mesmo trabalhos de outros autores que julgue interessante, que teremos prazer em divulga
-los. Daremos prioridade a trabalhos de pesquisadores brasileiros, ou estudos que tenham sido desen-
volvidos no Brasil ou com dados coletados em nosso país.   
 - Link: Oferecemos links para as principais revistas e sociedades nacionais e internacionais na 
área de comportamento animais, ou áreas afins. 

Estamos trabalhando para que a cada dia possamos oferecer aos associados da SBEt o melhor da área 
e juntos possamos fortalecer e ampliar os horizontes da etologia! Nos ajude nessa tarefa interagindo 
conosco por meio de nossa página e nos enviando conteúdos sobre eventos, publicações e outras infor-
mações que sejam interessantes para a Etologia no Brasil. 

A Diretoria
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PUBLICAÇÃO EM DESTAQUE 
Lançamento do livro ‘Cognição e Comportamento de Cães: 

A Ciência do Nosso Melhor Amigo’

A publicação em destaque desta edição é o livro 'Cognição e Com-
portamento de Cães: A Ciência do Nosso Melhor Amigo', organizado 
pela Profa Dra Carine Savalli Redigolo e pela MSc. Natalia de Souza 
Albuquerque. O livro reúne 11 capítulos produzidos por 16 autores 
de instituições nacionais e internacionais, com destacada produção 
na área de comportamento canino, são eles: Dra. Daniela Ramos (PSI-
COVET – Centro de Comportamento e Bem-estar Canino e Felino); 
Profa. Dra. Briseida Resende (IP – USP), Profa. Dra. Mirian Garcia 
(IP – USP); MSc. Alice de Carvalho Frank; MSc. Maria Mascarenhas 
Brandão; MSc Catia Correia Caeiro (doutoranda na Universidade de 
Lincoln); Prof. Dr. Kun Guo (Universidade de Lincoln); MSc Luciana 
Santos de Assis (doutoranda na Universidade de Lincoln); Prof. Dr. 
Daniel Mills (Universidade de Lincoln); Profa. Dra. Angélica Vascon-
celos (PUC Minas Gerais); MSc. Fernanda Ruiz Fadel (doutoranda na 
Universidade de Lincoln); Profa. Dra. Malgorzata Pilot (Universida-
de de Lincoln); além das duas organizadoras, que também prestaram 
contribuições com autoria em alguns dos capítulos. Com esta obra as 
organizadoras buscaram atender à crescente demanda existente em nosso país por literatura cientí-
fica sobre comportamento e cognição de cães, especialmente, em língua portuguesa. O público alvo 
da publicação inclui estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais das ciências animais e do 
comportamento, treinadores, tutores e pessoas em geral. Por isso, a obra foi escrita em uma linguagem 
acessível, além de vários capítulos incluírem ilustrações e quadros explicativos, tornando o texto muito 
prazeroso de ler e de fácil compreensão. Os temas abordados ao longo dos 11 capítulos foram: ori-
gem e evolução dos cães, comunicação entre cão e ser humano, influências sociais no comportamento 
dos cães, memória, percepção visual de expressões faciais e reconhecimento de emoções, apego entre 
cães e seres humanos, problemas relacionados à separação, bem-estar animal e, por fim, genética do 
comportamento. Todos eles trazem o que há de mais atual na abordagem científica do comportamento 
canino.
Ao abrir o livro o leitor irá se deparar, logo nas primeiras páginas, com uma emocionante homenagem 
ao saudoso Prof. César Ades, que, segundo as autoras, foi a inspiração para a produção da obra. O texto 
da homenagem foi redigido por Aparecida Angélica Z P Sabadini, Diretora da Biblioteca do IP-USP e 
amiga do Prof. César. Vale a pena ler!  

Sobre as organizadoras:
A Profa Dra Carine Savalli Redigolo é docente da UNFESP e orientadora do PPG em Psicologia Experi-
mental / Comportamento Animal da USP. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em Estatística 
pela USP e, a partir do ano de 2006, redirecionou suas pesquisas para a área Psicologia Experimental, 
com ênfase em Etologia, estudando a comunicação cão-ser humano, quando realizou mestrado e tam-
bém doutorado no IP-USP. 
A doutoranda Natalia de Souza Albuquerque possui graduação em Ciências Biológicas, pela Universi-
dade Federal de Pernambuco e mestrado em Comportamento Animal pelo PPG em Psicologia Experi-
mental do IP-USP. Atualmente realiza o curso de doutorado no PPG em Psicologia Experimental / Com-
portamento Animal da USP e em Comportamento e Bem-estar Animal pela Universidade de Lincoln. 
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OPORTUNIDADES
Oportunidade de Bolsa de Pós-doutorado pela FAPESP em Etologia Humana

O Laboratório de Etologia Humana do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psico-
logia da Universidade de São Paulo (São Paulo) busca candidatos para uma posição de Pós-Doutorado, 
interessados em realizar pesquisas sobre comportamento não verbal em diferentes regiões do Brasil. 
O candidato selecionado trabalhará em um estudo financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo) criando um banco de fotos e vídeos e análises de comportamento não 
verbal, especialmente da aparência e paralinguagem, entre outras questões. Este projeto utilizará mé-
todos de pesquisa de estudo do comportamento na área da etologia humana. O candidato selecionado 
estará envolvido em coleta de dados e no uso de softwares de análise de vídeos na pesquisa de observa-
ção de comportamento; avaliação estatística de dados obtidos; e auxílio na preparação de manuscritos.

O candidato selecionado se beneficiará por estar envolvido em atividades científicas de um centro de 
pesquisa altamente inovador, assim como de benefícios que incluem uma bolsa mensal, reserva técnica 
(15% do valor recebido em bolsa ao ano) e auxílio deslocamento, se necessário (para mais informações, 
consulte FAPESP Post-Doctoral Fellowships no endereço fapesp.br/en/postdoc.

O candidato deve ter concluído o seu doutoramento numa área correlata ao estudo. Fluência em Inglês 
é obrigatória. As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para jaroslava@usp.br e para tanialucci@
usp.br, devendo incluir uma carta de apresentação com os interesses em pesquisa, um curriculum vitae 
e o contato de potenciais referências. A posição permanecerá aberta até que um candidato adequado 
seja encontrado. A data de início é flexível, a partir de 14/05/17.
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Beca Doctoral CONICET – 2017 - Asincronía en la eclosión de huevos en el Zorzal 
Chalchalero

Se buscan egresados y/o próximos a graduarse en la carrera de Biología para presentarse al llamado de 
Beca Doctoral CONICET – 2017.
Tema: Beneficios adaptativos de la asincronía en la eclosión de huevos en el Zorzal Chalchalero (Turdus 
amaurochalinus)
Lugar: Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA, CCT-Mendoza, CONICET). Av. 
Ruiz Leal s/n. Parque Gral San Martín, Mendoza
Directora: Dra. Andrea Astié
Contacto: Los interesados deberán enviar un CV y una carta de intención por e-mail a aastie@mendo-
za-conicet.gob.ar

Beca Doctoral CONICET – 2017 - Mecanismos fisiológicos y comportamentales invo-
lucrados en la especialización de tareas en las abejas recolectoras

Se seleccionará un candidato/a con formación en Biología (licenciado o estudiante avanzado) con exce-
lente disposición para trabajar en equipo para presentarse en el próximo llamado a Beca Doctoral de 
CONICET (mediados de 2017).
Investigador responsable: Dr. Andrés Arenas (aarenas@bg.fcen.uba.ar),
Lugar: Laboratorio de Insectos Sociales (IFIBYNE-fcen-UBA)
Contacto: Los aspirantes deberán enviar un CV y un párrafo describiendo sus intereses científicos a 
aarenas@bg.fcen.uba.ar
Tema: Mecanismos fisiológicos y comportamentales involucrados en la especialización de tareas en las 
abejas recolectoras / Physiological and behavioural mechanisms involved in tasks specialization in fo-
raging honey bees



Simpósio sobre Biodiversidade da Mata Atlântica (SIMBIO-
MA) 
8 a 10 de Junho de 2017, Santa Teresa - ES
Link: http://www.boletimmbml.net/simbioma/

XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia
22 a 24 de Maio de 2017, Santos - SP
Link: http://abz.org.br/zootec2017

AVESUI Feira da indústria Latino-Americana de Aves e Suínos 
25 a 27 de Abril de 2017, Florianópolis - SC
Link: http://www.avesui.com/pt

II Congresso de Ecologia Comportamental e Interações
15 a 18 de Junho de 2017, Uberlândia - MG
Link: https://www.becint.org/

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

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



XIII Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia (CAEB)
24 a 28 de Julho, Campinhas - SP 
Link: http://2017.caeb.com.br/br/node/300

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

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

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

VII Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ambiência, 
Comportamento e Bem-Estar Animal
30 de Jul a 2 de Agos de 2017, UNESP-Jaboticabal, SP
http://www.eventos.sbbiomet.org.br/inicio

EVENTOS 
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I Reunión de Biología del Comportamiento del Cono Sur, III 
COMPORTA,VI JUCA
2, 3 y 4 de Agosto de 2017, Buenos Aires, Argentina
Contato: bccs2017@fcen.uba.ar



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

16th Congress of the European Society for Evolutionary Bio-
logy (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! 

VIII Congresso Brasileiro de Herpetologia 
14 a 18 de agosto, Campo Grande - Mato Grosso do Sul 
Link: http://8cbh.herpeto.org/

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

EVENTOS 
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XIII Congresso de Ecologia do Brasil
8 a 12 de outubro de 2017, Viçoca - MG
Link: http://www.ecologia2017.com.br/



XXIII Simpósio de Mirmecologia: An International Ant Mee-
ting
23 a 27 de Outubro de 2017, Curitiba - PR
Link: http: http://mirmeco2017.wixsite.com/mirmeco2017/home

IV Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação
3 a 7 de Dezembro de 2017, Belo Horizonte - MG. 
Link: http://www.biologiadaconservacao.com.br/IVSBBC/

XXXII Congresso Brasileiro de Zoologia
25 de Fev a 2 Mar de 2018, Foz do Iguaçu - PR
Link: http://www.cbz2018.com.br/

XI Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento 
(CBPD)
21 a 24 de Novembro de 2017, Aracaju - Sergipe 
Link: https://www.facebook.com/XICBPD/

XXVI International Bioacoustics Council Meeting (IBAC 2017)
8 a 13 de Outubro de 2017, Haridwar, India.
Link: http://www.ibac2017india.com/

EVENTOS 
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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 certeza, irão mais adiante”
Prof. César Ades

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

Drª. Aline Cristina Sant’Anna (2ª Secretária)

Rafaela Regina de Lima (assistente da diretoria) 

e Membros da diretoria

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 (2ª 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

Drª.  Stella Guedes Calazans Lima (2ª 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 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

fb.com/etologiabrasil www.etologiabrasil.org.br
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