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Prezados Sócios:
Este é o primeiro número da SBEt News de 2013.
Pretendemos tornar essa publicação trimestral e
convidamos todos a enviar notícias sobre
congressos, reuniões, cursos e concursos, que
sejam de interesse dos sócios da SBEt.
Aproveitamos para agradecer o apoio dado durante
a realização do XXX EAE e convidamos todos a
participar do XXXI EAE que será realizado em
São Paulo-SP.
Convite dos organizadores do XXXI EAE:
O XXXI Encontro Anual de Etologia com o tema
“A Fundação da Etologia Brasileira e
Perspectivas Futuras”, será realizado de 10 a 13
de novembro de 2013, pelo Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo, com apoio da
Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt). Haverá
uma revisão do passado – com especial referência
às contribuições dos Professores Walter Hugo de
Andrade Cunha e César Ades - e um olhar para o
futuro, objetivando consolidar a comunicação
entre os etólogos brasileiros e a comunidade
científica internacional, especialmente a latinoamericana; será realizado também o IV Simpósio
Latino-americano de Etologia. Vivemos hoje um
período
de
franco
desenvolvimento
e
consideramos esta uma oportunidade de
recuperação da nossa história, de integração e de
reflexão sobre o futuro. Que nossa homenagem ao
Prof. Walter Hugo e nosso tributo ao Prof. César
possam tecer o legado da meada de muitos fios que
nos unirá e nos lançará para as próximas etapas do
conhecimento. Reiteramos nosso convite para a
participação de todos!
http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/?p=encontro
Contato: encontro.etologia.2013@gmail.com

Simpósios e Congressos:
•47º Congresso da Sociedade Internacional de
Etologia Aplicada, (ISAE - International Society
for Applied Ethology), 2 a 6 de junho de 2013,
Florianópolis , SC. www.isae2013.ufsc.br
•21 ConBio ,Congresso de Biólogos no Campus
da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), 14 a
17
de
julho
de
2013,
Santos,
SP.
http://www.cfbio.gov.br/mais-noticias/156-21oconbio-de-14-a-17-de-julho-de-2013
•VI Congresso Brasileiro de Herpetologia, 22 a 26
de
julho
de
2013,
Salvador
(BA).
http://www.cbh13.com.br/
•Behavior 2013: 33rd International Ethological
Conference (IEC) and Association for the Study of
Animal Behaviour (ASAB), 4 a 8 de agosto de
2013,
NewcastleGateshead, Reino Unido.
iec2013.com
•11th International Mammalogical Congress 11 a
16 agosto de 2013, Queen's University, Belfast
Northern
Ireland,
UK,
ESEB
2013
http://www.qub.ac.uk/sites/IMC11/

•XIV Congresso da European Society for
Evolutionary Biology, 19 a 24 de agosto de 2013
Lisboa, Portugal, www.eseb2013.com
•XXIV
IBACInternational
Bioacoustics
Congress, 08 a 13 de setembro de 2013
Pirenópolis, GO www.ibacbrazil.com
•XXXVII Reunião Anual da SBNeC, 11 e 14 de
setembro de 2013, no Campus da UFMG, em
Belo Horizonte, MG.
www.sbnec.org.br/congresso2013.
•XI Congresso Brasileiro de Ecologia, 15 a 19 de
setembro 2013, em Porto Seguro, BA.
http://www.gestaoambiental.ufscar.br/news/xicongresso-de-ecologia

Campus da USP-SP
(Foto: Arquivo/Jorge Maruta/Jornal da USP)

•NEWroscience 2013 Epilepsies: Comorbidities
and Complexity, 18 a 21 de setembro, em RP, SP.
facebook.com/NEWroscience2013
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Contribuição do COMPORTA 2013 –
Alerta ambiental: Lagostins nativos
precisam de nossa mobilização!
"Lagostins são crustáceos de água doce bastante
comuns, com cerca de 650 espécies atualmente
descritas. Os lagostins da América do Sul possuem
um padrão ecológico único e bastante distinto dos
demais, por apresentarem um número pequeno de
espécies, para um grupo reconhecido por sua
flexibilidade ecológica. São apenas 13 espécies,
contrastando com as cerca de 450 da América do
Norte. Há também alta incidência de padrões
atípicos, como intersexualidade, hermafroditismo
e hábito escavador especializado. Embora tais
padrões ocorram em lagostins, eles são
considerados raros., mas na fauna neotropical
essas características são a regra, e não a exceção,
o que torna os lagostins sul-americanos excelentes
modelos para a compreensão de questões
reprodutivas e da sociobiologia. Esta fauna única,
contudo, está ameaçada por uma série de
fatores. Entre estes, um que merece preocupação
é o aumento da distribuição de espécies exóticas,
tais como Procambarus clarkii, uma espécie
norte-americana altamente agressiva e que já
possui populações estabelecidas na Região
Sudeste do país, com alto potencial para
sobrepujar a fauna nativa. Um estudo apresentado
no I Congresso Argentino de Comportamento
Animal (COMPORTA 2013) demonstrou que esta
espécie exótica é capaz de sobrepujar a espécie
nativa Parastacus brasiliensis. É importante que
sejam
tomadas
medidas
para
a
erradicação/contenção da espécie exótica, antes
que esta se defronte com a espécie nativa na
natureza, o que felizmente ainda não ocorreu. Este
estudo faz parte de um projeto amplo que visa
compreender a biologia de invasão de P. clarkii na
América do Sul, e estabelecer critérios para a
conservação das espécies nativas. Fazem parte
deste projeto a Universidade de Poitiers, na
França, e as Universidade Federal de Santa Maria,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
Universidade de São Paulo, no Brasil.”
Contribuição e Contato: Marcelo Marchet Dalosto
(marcelo.dalosto@gmail.com) e Mauricio Almerão
(mauricioalmerao@gmail.com)

Animais da nossa fauna

Planeta Invertebrado © Daiana
Castiglioni

Parastacus brasiliensis (von Martens,
1869) é uma espécie
de lagostim
(Crustacea), endêmico do Rio Grande do
Sul, de até 10 cm. Escava habitações nas
margens de riachos, fontes e arroios das
bacias que formam o Lago Guaiba (ver
Horn,
A.C.
Moura
e
L.
Buckup. Morfologia setal de Parastacus
brasiliensis (von Martens) (Crustacea,
Decapoda,
Parastacidae).
Revista
Brasileira de Zoologia, vol.21 no.4 (2004)

Evento na UnB
“A Universidade de Brasília (UnB) sediou
a II Semana Temática de Bem-estar
Animal, entre 6 e 8 de março, no Instituto de
Ciências Biológicas. O evento, que já se
encontra em sua segunda edição, contou com
a presença de palestrantes da UnB e
convidados. Os seguinte temas foram
abordados: Devemos nos importar? A Ética
no contexto do uso animal, (Letícia
Vitorino); Manejo e bem-estar de equinos,
(M.V. Priscilla Manhães); Manejo pré-abate
de animais de produção (Prof. Dr. Francisco
Bernal); e Doenças virais de felinos: testar ou
não testar, eis a questão (M.V. , MSc.
Giovana Mazzotti). O evento foi organizado
pela estudante de Biologia da UNB Letícia
Vitorino e contou com a participação de 90
inscritos, dentre estudantes de Biologia e
Medicina Veterinária, tanto da Universidade
de Brasília quanto de outras instituições, bem
como profissionais e interessados em geral. A
próxima edição do evento está prevista para o
segundo semestre de 2013.
Contato: Letícia Vitorino
(leticiavitorino.bio@hotmail.com)
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Comunicados da Diretoria
Revista de Etologia (RE):
Revista de Etologia tem um novo editor-chefe, o
Prof. Wagner Ferreira dos Santos, do Depto de
Biologia, FFCLRP, USP e vice-presidente da SBEt.
Agradecemos o Prof° Hilton Japyassú pelo
esforço empreendido na retomada das publicações
da RE e pelo seu trabalho na editoria dos
fascículos de números 10(1), 10(2) e 11(1), este
último em homenagem, ao Prof. César Ades.
Assim como o Prof° Hilton, o novo editor-chefe
compromete-se a manter, de maneira rápida e
interativa, a publicação de manuscritos, dentro do
nível de qualidade da RE. As principais medidas
que serão tomadas dizem respeito: a) ao envio no
menor intervalo de tempo possível dos pareceres
dos artigos que já foram submetidos à editoria da
RE até o presente momento, b) a ampliação do
banco de dados de assessores das sete áreas da
revista para acelerar o envio aos avaliadores, pelos
editores associados, com a inclusão de nomes da
comunidade acadêmica brasileira e do exterior, c) a
implantação de procedimentos, com prazo de 40
dias, para avaliação e devolução do parecer aos
autores, incluindo a análise prévia do editor chefe,
do editor associado e assessores. Contamos com o
apoio de todos para a divulgação da RE e
mantemos o objetivo de aumentar os volumes/ano.
Recomendamos a redação em inglês para que a RE
mantenha uma ampla difusão.
Atenciosamente,
A diretoria da SBEt

COMPORTA 2013
I Congresso Argentino de Biologia do
Comportamiento
Dando continuidade ao compromisso assumido
durante o XXXEAE, de fortalecer os laços
entre os laboratórios de Etologia da América
Latina, a diretoria da SBEt, representada pela
presidente da entidade, participou do
COMPORTA 2013. Este evento realizou-se de
15 a 17 de abril em Mar del Plata, Argentina, e
contou com a participação de 120 pessoas de
diferentes laboratórios de Etologia da Argentina
e demais países da América do Sul. A proposta
levada pela SBEt foi a de criar uma página no
site da entidade para que os diferentes
laboratórios da América Latina possam se
apresentar, assim como anunciar bolsas,
posições e possibilidades de projetos conjuntos.
Estamos em via de consultas para viabilizar a
implantação deste primeiro passo de integração.
Contamos com a colaboração de todos para
outras sugestões e opiniões. Consultem o site
do evento para verificar a excelente
programação do evento. Parabéns aos colegas
da Argentina!

Agradecimentos
A Diretoria da SBEt aproveita esta
oportunidade para agradecer a participação da
Dra Ivelize Tannure Nascimento e Dr. Fábio S.
Nascimento, que durante os anos anteriores
foram os responsáveis pela SBEt News. Este
boletim a partir de agora é de responsabilidade
da diretoria e conta com a colaboração da
mestranda Lais Mendes Ruiz Cantano.

A Dra. Maria José Hötzel do LETA - Laboratório
de Etologia Aplicada e Bem-estar Animal da
Universidade Federal de Santa Catarina, e a Dra
Carla Forte Maiolino Molento do LABEA Laboratório de Bem-estar Animal da Universidade
Federal do Paraná serão, a partir de novembro, as
correspondentes da Região Sul na SBEt.

Conforme compromisso assumido pela
diretoria, informamos que os números das
revistas de Etologia podem ser encontrados no
site:
http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/?p=home

Bem-vindas caras colegas!

Email para contato: 2010sbet@gmail.com

