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Prezados Sócios:

Congressos e Eventos:

As inscrições para o XXXIIEAE já estão
abertas!!

•66ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência) na
Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio
Branco (AC), 22 e 27 de julho de 2014
www.sbpcnet.org.br/riobranco/home/

“Está sendo organizado com muita alegria o
XXXII Encontro Anual de Etologia assim como
o V Simpósio Latino-americano de Etologia.
O EAE será realizado em Mossoró, Rio
Grande do Norte, Brasil, entre os dias 18 e 21
de novembro de 2014.
O XXXII EAE visa explorar possíveis caminhos
futuros para o Estudo do Comportamento
Animal, tanto no Brasil como no mundo inteiro.
Sob o título „Sentindo o Futuro‟ serão
abordados tópicos com grande relevância
atual, entre eles a Integração da Etologia com
a Conservação da Biodiversidade, a Ecologia
Sensorial e a Ecofisiologia Animal.
O evento é uma realização da Sociedade
Brasileira de Etologia (SBEt) e está sendo
organizado pelo Departamento de Ciências
Animais, por meio do Laboratório de Ecologia
Comportamental da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido – UFERSA.”
Michael Hrncir
Coordenador do XXXII EAE e V SLAE

Visite o site do Encontro:
http://www.etologiabrasil.org.br/xxxiieae/
O Congresso da International Union for the
Study of Social Insects (IUSSI) ocorrerá no
Brasil em 2018! Aguardem novas notícias!

Atenção!
2014 é ano de eleição na SBEt.
Participem ativamente da sociedade
preparando suas chapas para uma nova
diretoria. A nova diretoria será decidida
por votação na próxima assembleia da
SBEt, em novembro
durante o
XXXIIEAE. Compareça à votação. Para
informações veja o site da SBEt.

•9th Forum of Neuroscience (FENS), 5 a 9
de
julho
de
2014,
Milão,
Itália.
http://fens2014.neurosciences.asso.fr/
•XXIth International Society for Research on
Aggression (ISRA) World Meeting in Atlanta,
GA, 15 a 19 de julho de 2014, USA.
•Neurobiology
of
Cognition
Circuits,
Dynamics, Action and Perception, de 20 a
25 de julho de 2014, Sunday River Resort,
Newry, ME, USA.
•12th International Conference on Cognitive
Neursoscience (ICON), 23 a 31 de julho,
Brisbane, Australia.
http://www.icon2014.org/ehome/index.php?
eventid=52907
•11th
International
Congress
of
Neuroethology, 28 de julho a 1 de agosto de
2014, Sapporo, Japão .
http://www.icn2014.jp/
•Human Behavior and Evolution Society
(HBES) – 26th Annual Meeting, 30 de julho
a 2 de agosto de 2014, Natal, Brasil.
•Congress of the International Society for
Behavioral Ecology (ISBE) - Annual
Meeting, 31 de julho a 5 de agosto de 2014,
New York, N Y, USA.
•Animal Behavior Society (ABS) 2014
9 a 14 de agosto, Princeton University , NJ,
USA https://abs2014.princeton.edu
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• XXXVIII Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Neurociência e Comportamento
(SBNeC), de 10 a 13 de setembro de 2014
em Búzios, Rio de Janeiro, Brasil.
http://sbnec.org.br/congresso2014/index.php
• XXXII EAE. Mossoró-RN, de 18 e 21 de
novembro
de
2014.
http://www.etologiabrasil.org.br/xxxiieae/
• Conferência: Neurociência e Psicanálise, 21
e 22 de novembro de 2014, RP, SP
http://grupoverdeciencia.com.br/neuropsican
alise/programa/

• Congresso
Colombiano
de
Zoologia,
Cartagena, 1-5 de dezembro de 2014
http://www.congresocolombianozoologia.org/
index.php/el-congreso/tema-del-congreso2
Ações Socioambientais:

Atenção!!
Estudantes de graduação e de pósgraduação:
Apresente trabalho no EAE e
concorra a uma bolsa que irá cobrir os
gastos com transporte e as despesas
de estadia do sócio premiado e quite
com a anuidade da SBEt.
Mais informações no site da SBEt.
Diretoria da SBEt:
Dra. Elisabeth Spinelli de Oliveira
Drª Patricia Ferreira Monticelli
Dr. Wagner Ferreira dos Santos
Dr. Wilfried Klein

Responsáveis pela SBEt News:
membros da diretoria e MSc. Lais
Mendes Ruiz Cantano

Não esqueça de curtir nossa
página no facebook:
Save the Last 160 Blond Titi Monkeys!
“There are only about 160 Blond Titi monkeys
left in the entire world, making it one step
away from extinction. Yet despite its "critically
endangered" classification, there are currently
no plans to preserve its habitat.
Because of the widespread deforestation
occurring throughout Brazil, the Titi monkey's
habitat gets smaller every year. Cattle
ranching -- including for cows that end up on
American plates -- is also encroaching on the
monkeys' once lush jungles. And if that
weren't enough, the monkeys are also often
hunted for their pelts or kidnapped to be used
as pets in the wild. We can't let our
negligence allow this beautiful animal to be
lost forever. Please ask the Brazilian
government to form a legally protected area
for the Blond Titi monkey!”
http://www.thepetitionsite.com/355/431/285/thisis-the-cruel-every-day-life-of-the-160-blond-titimonkey/?z00m=21066267&redirectID=13870275
65

https://www.facebook.com/socieda
debrasileiradeetologia?fref=ts

Visite nosso site:
http://www.etologiabrasil.org.br
Seja um sócio da SBEt!
Para se associar à SBEt, basta
seguir as instruções no site e
realizar o pagamento através do
PagSeguro, seguro e simples
http://www.etologiabrasil.org.br/sbe
t/?p=socios

