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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

ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA 2016
Histórico EAE
origens
O XXXIV Encontro Anual de Etologia com o tema “Voltando às origens e desenhando o futuro” será
realizado de 12 a 15 de novembro
de 2016 na Universidade Estadual
Paulista “Julio de Mesquita Filho”,
Câmpus de Jaboticabal-SP. Serão
apresentados tópicos atuais através
de plenárias, simpósios, minicursos
e sessão de painéis. Os Encontros de
Etologia têm ocorrido anualmente
sem interrupção desde 1983 e depois de 33 anos retorna para Jaboticabal-SP. O I Encontro Paulista
de Etologia ocorreu na UNESP de
Jaboticabal, organizado pelo Prof.
Mateus José Rodrigues Paranhos da
Costa, tendo por finalidade promover uma aproximação mais efetiva
entre pesquisadores das áreas básicas e aplicadas. Em 1986 o Encontro
Paulista de Etologia transformouse em Encontro Anual de Etologia
(EAE), tendo sido organizado pelo
memorável Prof. César Ades, em
conjunto com a equipe da área de
etologia, no Instituto de Psicologia
da USP.
O objetivo do encontro é incentivar
e divulgar a pesquisa básica e aplicada sobre o comportamento de
animais e humanos.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA SBEt
GESTÃO 2016-2018
Comunicamos que está aberta eleição para a nova
diretoria da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) gestão 2016-2018.
As chapas deverão se inscrever até dia 31/10/2016,
através de mensagem eletrônica (2010sbet@gmail.com)
à presidente da SBEt.
O edital da eleição encontra-se no site da Sociedade
www.etologiabrasil.org.br.

NOVO SITE

Em breve divulgaremos o novo SITE da
SBEt, mais moderno e com facidade para
efetuação dos pagamentos da anuidade.
Aguardem!

EAE 2017

A Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt)
solicita aos sócios proposta de organização do Encontro Anual de Etologia 2017.

CURRENT ETHOLOGY
SÓCIOS SBEt

Nossos sócios são presenteados
com kit da Revista de Etologia e
Brindes da Sociedades

Está aberta a submissão de
manuscritos para a
Current Ethology, 2016
(ex- Revista de Etologia).
Por favor, atentem as novas
regras, as quais podem ser
acessadas na página da SBEt:
etologiabrasil.org.br>
Current Ethology

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

Encontro
Anual
de
Etologia

CURRENT
ETHOLOGY

Parceria SBEt - Editoras
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:
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) confirmando seu nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail. A secretaria da SBEt encaminhará 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 forma 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 pedido 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 informando 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

Eventos
II Congresso Norte Nordeste de Ciências do
Comportamento
21 a 24 de setembro, Belém, Pará.
Link: https://www.facebook.com/ibnec/
I Congreso Argentino-Paraguayo de Herpetología (XVII
Congreso
Argentino de Herpetología y el II Congreso Paraguayo de
Herpetología)
26 al 30 de septiembre, Posadas (Misiones, Argentina) y
Encarnación (Itapúa, Paraguay)
XIII Congresso Sociedade Portuguesa de Etologia
13 e 14 de outubro, Lisboa, Portugal
Link: http://spe2016.campus.ciencias.ulisboa.pt/index.
html

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

XXXIV Encontro Anual de Etologia
12 a 15 de novembro de 2016, Jabotical - SP
Link: https://http://www.eae2016.com/

X Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento
- CBPD
18 a 21 de novembro de 2015, Belém - PA
Link: http://www.ufpa.br/led/leia_mais_convite_x_cbpd.
html

Eventos
1 Congreso Colombiano de Herpetologia
20 al 24 de noviembre, Medellín, Colombia
http://www.acherpetologia.org/

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

12th International Mammalogical Congress
9 – 14 July 2017, Perth, Western Australia
Link: http://www.promaco.com.au/IMC12/

35th International Ethological Conference (IEC)
July 30 to August 4, 2017, in Estoril, Portugal.
Link: http://behaviour2017.org/welcome/

51st International Congress (ISAE 2017)
07 to 10 August, 2017, Aarhus, Denmark
Link: http://www.applied-ethology.org/isae_meetings.
html

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

fb.com/sociedadebrasileiradeetologia

www.etologiabrasil.org.br

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)

Responsáveis SBEt News:
Membros da Diretoria e
Rafaela Regina de Lima
(assistente da diretoria)

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. Este Jornal é produzido com
iniciativa SBEt e disponibilizamos informações sobre os grupos e linhas de pesquisa em Etologia, oportunidades 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

