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Moção da Assembleia da Sociedade Brasileira de Etologia 
referente ao rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco Mineração S.A.

A Sociedade Brasileira de Etologia, reunida em 11 de dezembro de 2015, em Be-
lém, Pará, ao término do XXXIII Encontro Anual de Etologia, posiciona-se so-
lidária a todos aqueles e aquelas que de maneira direta ou indireta foram afetados 
pelo rompimento da barreira da Samarco Mineração S.A., subsidiária da Vale S.A. 
e BHP Billiton, ocorrido em cinco de novembro de 2015, no subdistrito de Ben-
to Rodrigues, de Mariana, Minas Gerais. Recomendamos que todos os esforços 
sejam feitos para a apuração e responsabilização judicial dos responsáveis. Con-
clamamos a população brasileira para pressionar o Legislativo, Executivo e Judi-
ciário para que a legislação ambiental seja aprimorada e cumprida, com especial 
atenção a existência de propostas ora em curso referentes à atividade de minera-
ção. Todos os esforços devem ser feitos para que fatos como este não se repitam.

O Jornal SBEt News é produzido com iniciativa da Sociedade Brasileira de Etologia.
Disponibilizamos informações sobre os grupos e linhas de pesquisa em Etologia,

além de oportunidades de estágios, concursos, cursos e eventos.
Sugestões são bem vindas (2010sbet@gmail.com). Saudações Etológicas

“Descoberta é encantamento,  dá ansiedade, apresenta um mistério 
para ser resolvido, um quebra-cabeça, trabalhar com o bicho para o  bem do ser humano ...”                

Prof. Walter Hugo de Andrade Cunha
                             (FUCHS, Hannelore. Psicologia animal no Brasil: o fundador e a fundação. Psicol. USP [online]. 1995, vol.6, n.1,  pp. 15-42). 
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SÓCIOS SBEt

Ainda é possível solicitar seus brindes e os 
kits das Revistas de Etologia impressas.

EAE 2015

Agradecemos à Prof. Dra. Maria Luisa da 
Silva e todos os demais envolvidos, colegas, 
funcionários e estudantes da Universidade 
Federal do Pará, que com muito empenho 
tornaram o XXXIII EAE possível - o pri-
meiro a ser realizado na região amazônica, 
com todas as dificuldades inerentes a esse 
desafio. Reconhecemos o esforço pesso-
al feito pela nossa Conselheira, Dra Maria 
Luisa, em um momento de grande demanda 
emocional e oferecemos as nossas condo-
lências pelo passamento recente da senhora 

D. Iracema, sua mãe. 

Diretoria SBEt

PRÓXIMO EAE

A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) 
esclarece que até o momento 

não existe proposta de organização do 
Encontro Anual de Etologia 2016.

Havendo interesse entrar em contato com a diretoria 
através do email 2010sbet@gmail.com

Caso não haja candidaturas buscaremos outras alternativas. 
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 Em breve divulgaremos a   
nova plataforma online para 

submissão de artigos à 
Current Ethology. 



Prezado(a) Sócio(a) da SBEt,
Com muita satisfação divulgamos nossos parceiros que oferecem a você, sócio da 

Sociedade Brasileira de Etologia, 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://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) con-
firmando seu nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail. A secretaria da SBEt enca-
minhará 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.funcamp.unicamp.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 for-
ma de envio do(s) livro(s) - PAC ou SEDEX. A editora responderá 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/home/
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 pe-
dido 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.
Promoção válida até Junho de 2016.

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 infor-
mando 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: diogo@
tblivraria.com.br ouvendas@tblivraria.com.br.
Contato: 55 (21) 2292-5525

http://editoraunesp.com.br/
http://www.funcamp.unicamp.br
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Eventos 2016

I Simpósio de Especialidades em Animais Selvagens
3 a 5 de junho, Botucatu – SP
Link: http://fmvz.unesp.br/#!/eventos/i-simposio-
de-especialidades-em-animais-selvagens/

V Simbioma – Simpósio sobre a Biodiversidade da 
Mata Atlântica
2 a 4 de junho, Santa Teresa - ES
Link: http://www.boletimmbml.net/simbioma/

X Semana Acadêmica da Biologia UFSCar
9 a 13 de maio, São Carlos - SP
Link: www.semanadabio.ufscar.br

Encontro das Sociedades Científicas em Psicologia e 
XVI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico 
ANPEPP
7 de junho, Maceió
Link: http://www.site.anpepp.org.br/ 

1st International Meeting of  Advances in Aninal 
Science
8 a 10 de junho, Jaboticabal - SP
Link: www.sigeve.ead.unesp.br

http://fmvz.unesp.br/%23%21/eventos/i-simposio-de-especialidades-em-animais-selvagens/%0D
http://www.boletimmbml.net/simbioma/
www.semanadabio.ufscar.br%0D
http://jornal.usp.br/universidade/reunido-em-museu-acervo-historico-resgata-memoria-da-psicologia/
http://www.site.anpepp.org.br/
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/index.php%0D
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1 Congreso Colombiano de Herpetologia 
20 al 24 de noviembre, Medellín, Colombia
http://www.acherpetologia.org/

I Congreso Argentino-Paraguayo de Herpetología (XVII Congreso 
Argentino de Herpetología y el II Congreso Paraguayo de Herpeto-
logía)
26 al 30 de septiembre, Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnaci-
ón (Itapúa, Paraguay)
Link: https://www.facebook.com/

Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO 2016
5 a 9 de novembro, Salvador –BA 
Link: http://www.cbo2016.org/

International Primatological Society
21-27 august, Chicago, Illinois, USA
Link: http://www.ipschicago.org/

II Simpósio Internacional de Ecologia 
16 a 19 de agosto, São Carlos – SP 
Link: http://web-03.ufscar.br:8080/ccbs/eventos-
ppgern

World Congress of   Herpetology 
15-21 august, Hangzhou, China
http://www.worldcongressofherpetology.org/

68ª. Reunião Anual da SBPC
3 a 9 de julho, Porto Seguro - BA
Link: http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/
home/index.php

http://www.acherpetologia.org/
https://es-la.facebook.com/Asociaci%25C3%25B3n-Herpetol%25C3%25B3gica-Argentina-AHA-176197953433/
https://www.facebook.com/ICAPH-1132993860044324/%3Ffref%3Dnf
http://www.cbo2016.org/
http://www.cbo2016.org/%0D
http://www.ipschicago.org/%0D
http://web-03.ufscar.br:8080/ccbs/eventosppgern%0D
http://www.worldcongressofherpetology.org/%0D
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/%0Dhome/index.php%0D
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/index.php%0D


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)

Quero me associar!

Para realizar o pagamento da sua anuidade
acesse nossa página na internet 

(www.etologiabrasil.org.br)
e efetue o pagamento através do sistema PagSeguro

Site SBEt> Sócios

Prezados Sócios,

Sócio Profissional: aquele que já possui um diploma de 
nível superior e exerce atividade profissionalmente 

- anuidade: R$ 100,00

Sócio Estudante: aquele que está matriculado em curso 
de graduação ou pós-graduação (especialização, mestra-

do, 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

TUTORIAL PARA PAGAMENTOS

http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/%3Fp%3Dhome
http://www.etologiabrasil.org.br
http://www.etologiabrasil.org.br
http://www.etologiabrasil.org.br
http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/Tutorial_pagamento_anuidade.pdf


Responsáveis  SBEt News:

Membros da Diretoria e 

Rafaela Regina de Lima

(assistente da diretoria) 

Diretoria da SBEt:

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)

www.etologiabrasil.org.brfb.com/sociedadebrasileiradeetologia

A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) é sociedade sem fins lucrativos, com finalidade de divul-
gar e fomentar a discussão e o estudo de Etologia no Brasil. Congrega estudantes, profissionais  e pes-
quisadores nas difrentes áreas do estudo do comportamento animal. Este Jornal é produzido com 
iniciativa SBEt e disponibilizamos informações sobre os grupos e linhas de pesquisa em Etologia, opor-
tunidades de estágios, concursos, cursos e eventos e também ações da diretoria que interessam aos sócios. 

Sede da Sociedade: Universidade de São Paulo (USP - Ribeirão Preto). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCLRP). Departamento de Biologia, Bloco 14, sala 23. Av. Bandeirantes 3900 - Bairro Monte Alegre. 

Ribeirão Preto - SP. CEP 14040-901. Email: 2010sbet@gmail.com Facebook: fb.com/etologiabrasil

http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/%3Fp%3Dhome
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