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Prezados Sócios
Estamos nos aproximando do nosso 30º Encontro
Anual de Etologia e estamos adiantando algumas
informações úteis para aqueles que pretendem vir
à Ribeirão Preto.
As inscrições para o evento e Minicursos ainda
estão abertas e com preços reduzidos até o dia 30
de Setembro

Em reunião realizada em março do presente ano a
Comissão Organizadora do XXX EAE tomou a
decisão de solicitar a inscrição paga dos
participantes brasileiros dos simpósios que serão
realizados no evento. Esta decisão foi anunciada
em
seguida
no
site
do
XXXEAE
http://www.etologiabrasil.org.br/xxxeae/.
As
principais razões foram as seguintes:
1. A SBEt passa por um momento que ainda
reflete a grande perda pelo falecimento precoce
do Prof. César Ades. A presente diretoria estava
desde novembro de 2011 trabalhando juntamente
com o Prof. César em ambiciosos projetos de
expansão da SBEt, idealizando ações que
promovessem o estreitamente das relações com
laboratório de ensino e pesquisa da América
Latina e de outros centros mundiais. Dentro desse
contexto o fortalecimento da Revista de Etologia
foi considerada uma meta fundamental. Se em
novembro esses anseios eram metas almejadas,
em 2012 passam a ser compromissos com o
legado do Prof. César.

2. Consideramos, portanto, que a solicitação de
inscrições pagas seria uma maneira de trazer de
volta ao dia-a-dia da SBEt os colegas docentes que
exercem um papel de projeção dentro da Etologia
Brasileira e Internacional. Consideramos que seria
uma forma simbólica de nos unirmos e nos
responsabilizarmos pelos novos rumos da
sociedade, que terão custos na implementação de
um gerenciamento de caráter profissional. Um
motivo adicional foi o fato de que haverá um
número expressivo de participantes em simpósios,
e uma isenção dessas inscrições significaria um
ônus para os demais participantes do evento, sendo
esses majoritariamente estudantes. Neste sentido
agradecemos o apoio recebido pelos simposistas e
ocupamos este espaço para esclarecer as dúvidas
que por ventura ainda existam entre os colegas que
não tiveram acesso ao site.
Convocamos os Sócios quites da SBEt a
participarem da Assembleia, trazendo suas
contribuições na forma de sugestões de pauta. Já
constam da pauta os seguintes tópicos:
1.Votação do local do 31º Encontro Anual de
Etologia: segundo ata do XIX EAE Florianópolis
já colocou a intenção de promover o próximo
encontro;
2.Eleição da Diretoria da SBEt para gestão
2013/2015: a presente diretoria expressa a intenção
de concorrer para a reeleição e convida os colegas
a participarem deste saudável exercício de
democracia e participação;
3.Prestação de contas da gestão 2010/2012 da atual
diretoria: de acordo com o regimento, os
conselheiros estão convocados a participar da
avaliação da prestação de contas em horário a ser
previamente acordado, antes da Assembléia;
4. Avaliação dos avanços e estabelecimento de
metas para os próximos anos.

Saudações, Elisabeth Spinelli de Oliveira
Presidente da Comissão Organizadora do
XXXEAE - 2012
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Oportunidades para Pós-doutoramentos
1. EVOLUÇÃO DA COGNIÇÃO EM ARANHAS
CLEPTOPARASITAS.
O Núcleo de Etologia e Evolução, da Universidade
Federal da Bahia (Salvador/BA), abriu seleção para
vaga de Pos-doc PNPD/CAPES na área de
comportamento animal, junto ao projeto “EVOLUÇÃO
DA
COGNIÇÃO
EM
ARANHAS
CLEPTOPARASITAS”. O valor da bolsa será de R
$3.700,00 e auxílio pesquisa (custeio) de R$12.000,00/
ano.A vigência da bolsa será de setembro do ano
corrente a Dezembro de 2014.
Espera-se que o candidato tenha experiência na área de
Comportamento Animal e/ou em técnicas de
Neuroanatomia. Os interessados devem encaminhar seu
CV juntamente com uma carta de interesse para Hilton
F. Japyassú japy.hilton@gmail.com até 15 de
setembro. Caso haja interesse de candidato com
diploma de doutorado em instituição estrangeira, este
deverá estar validado no país.

2. “USO DA BIOACÚSTICA COMO INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA APLICADA À CONSERVAÇÃO
DE MAMÍFEROS NEOTROPICAIS NO SUL DA
BAHIA”.
Programa de Pós-Graduação em Zoologia da
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-BA
através do Laboratório de Etologia Aplicada- LABET
abriu seleção para vaga de Pos-doc PNPD/CAPES na
área de comunicação animal, junto ao projeto “USO
DA
BIOACÚSTICA
COMO
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA APLICADA À CONSERVAÇÃO DE
MAMÍFEROS NEOTROPICAIS NO SUL DA
BAHIA”.
O valor da bolsa será de R$3.700,00 e auxílio pesquisa
(custeio) de R$12.000,00/ano.A vigência da bolsa será
de setembro do ano corrente a Janeiro de 2015.
Espera-se que o candidato tenha experiência na área de
Comportamento Animal com ou sem experiência prévia
em Bioacústica. Os candidatos sem experiência serão
treinados pelos pesquisadores vinculados ao LABET.
Os interessados devem encaminhar seu CV juntamente
com uma carta de interesse para a coordenadora do
projeto Profa. Dra. Selene S. C. Nogueira
(seleneuesc@gmail.com) até 5 de setembro.

3.
ÁREAS
PRIORITÁRIAS
PARA
CONSERVAÇÃO DE ABELHAS NO ESTADO

A

Bolsa PNPD-Capes (Programa Nacional de PósDoutorado) no Ceará no valor de R$3.700,00 mensais,
ainda terá mais de dois anos de duração (o restante de
2012, e todo o ano de 2013 e 2014).
O projeto, denominado Áreas prioritárias para a
conservação de abelhas no Estado do Ceará, já está
com 30 meses (metade dos 60 meses programados).
Envio em anexo mais detalhes como os objetivos do
projeto, atividades já desenvolvidas, perfil do bolsista
desejado e exigências da Capes para o bolsista.
Candidatos devem enviar CVLattes para Prof. Dr.
Breno Freitas: freitas@ufc.br

Eventos
IV Encontro LABEA –
Consciência e Cognição Animal - Uma homenagem a
César Ades, o qual contará com a presença de Elisabeth
Spinelli de Oliveira para homenagear o Dr. César Ades.
Divulgação no site:
http://www.labea.ufpr.br/eventos.html.

Exposição de fotos Prof. Cesar Ades
A Profa. Dra. Patrícia Monticelli-Almada faz uma
chamada para o envio de fotos do Cesar Ades para o
e-mail: "Fotos EAE" fotoseae@gmail.com as quais
serão apresentadas durante o XXXEAE.

Diretoria da SBEt
Presidenta: Elisabeth Spinelli de Oliveira;
Secretário: Wagner Ferreira dos Santos;
Tesoureiro: Fabio Santos do Nascimento
SBET News: Ivelize C. Tannure-Nascimento
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Para facilitar o deslocamento por meio de ônibus, sugerimos o site da
empresa Transerp que informa linhas, horários e itinerários
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/principaln.php?pagina=/
geoprocessamento/g07/g0701011p.php
Exemplo:
Campus de Ribeirão Preto – Rodoviária
G0306 - Regular - CIDADE UNIVERSITARIA
G0406 - Regular - JARDIM RECREIO
J0309 - Regular - JARDIM INDEPENDENCIA / HOSPITAL DAS CLINICAS
G0406 - Sab, Dom e Feriados - JARDIM RECREIO
J0409 - Regular - SUMARE / HOSPITAL DAS CLINICAS
J0346 - Regular - SANTA CRUZ / HOSPITAL DAS CLINICAS
G0306 - Sab, Dom e Feriados - CIDADE UNIVERSITARIA
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