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Prezados Sócios:
Estamos encaminhando o segundo número da
SBEt News de 2013, com novidades sobre a
Revista de Etologia, comentários sobre a
realização do IBAC 2013 e do CBP 2013,
anúncios de Congressos e o convite da
Comissão Organizadora do XXXI Encontro
Anual de Etologia (EAE), que será realizado
em São Paulo (SP), em novembro.

Não se esqueçam que as inscrições para
assistir às palestras e aos simpósios
ficarão abertas até o início do EAE. E ainda
existem muitas vagas nos minicursos!
Esperamos ter a chance de encontrar
novos colegas e reencontrar os antigos em
novembro. Até breve!”
Tiago Falótico, em nome da Coordenação
da Comissão Científica do XXXI EAE.

O XXXI EAE EM SÃO PAULO, CAPITAL
Prezados colegas etólogos,
“Os preparativos para o XXXI Encontro Anual
de Etologia continuam a acontecer com
grande eficiência, principalmente pela ajuda
de vários colaboradores.
Estamos nos esforçando para organizar os
quase
200
resumos
recebidos
para
apresentação no Encontro, que estão sendo
analisados pelos nossos queridos revisores. A
prorrogação da data limite para entrega foi
bem aproveitada pelos participantes, que
enviaram muitos resumos nos últimos dias.
Esperamos ver ótimas apresentações durante
o Encontro em novembro. As informações
sobre o tamanho dos pôsteres estarão em
breve disponíveis no site do evento. Haverá
premiação para os três melhores pôsteres
em cada categoria: alunos de graduação e de
pós-graduação.
Uma novidade que anunciamos faz poucas
semanas foi a organização de um concurso
de fotografias. Não esqueçam suas fotos na
gaveta! Inscritos que tiverem boas fotos
relacionadas ao comportamento animal estão
convidados a participar. Entrem no site do
Encontro para baixar as normas e o formulário
de inscrição
(www.etologiabrasil.org.br/xxxieae/). Na área
de eventos, a Comissão de Cultura está
preparando atividades para as noites do EAE.
Acompanhe
os
acontecimentos
em
www.facebook.com/EncontroAnualDeEtologia
e encontro.etologia.2013@gmail.com para
contatos.

Revista de Etologia

Anunciamos com satisfação que as
edições da Revista de Etologia, de 1998
a 2011 podem ser acessadas através do
endereço
da
SBEt
http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/?p=rev
istas
Esperamos contar com a sua contribuição
também na forma de publicações.
Estão sendo discutidas novas normas para
a nossa Revista. A proposta do novo editorchefe é facilitar e agilizar o processo de
revisão abreviando o tempo de resposta
dos aceite e a publicação. Acesse a página
e obtenha instruções de como submeter
seu artigo!

A SBEt NO FACEBOOK
Estamos no facebook: a SBEt tem agora
uma página no facebook e convida todos a
postarem informações sobre congressos,
eventos, estágios, grupos de pesquisa,
assim como artigos e notícias sobre
dissertações e teses sobre Etologia e áreas
afins.
Contribuições na forma de dúvidas, críticas
e sugestões para a nossa comunidade
serão também bem-vindas.
https://www.facebook.com/sociedadebrasile
iradeetologia
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Aconteceu
"Entre os dias 04 e 09 de agosto passado
ocorreu no Recife o XV Congresso
Brasileiro de Primatologia, juntamente
com o II congresso latino-americano de
primatologia,
em
clima
de
congraçamento e produtividade. No
domingo 11 minicursos e três oficinas
preencheram o dia e encheram de
entusiasmo os estudantes. À noite, na
abertura, após a excelente palestra do
Prof. Dr. Júlio César Bicca-Marques, a
alegria das músicas e danças típicas de
Pernambuco encantou a todos os
presentes. Nos dias que se seguiram o
clima e o alto nível das apresentações nas
palestras magnas, simpósios, sessões
orais e painéis, demonstraram o
amadurecimento
da
primatologia
brasileira. A assembleia da Sociedade
Brasileira de Primatologia elegeu a nova
diretoria formada por profissionais da
região Norte, a mais rica em espécies de
primatas. Em fevereiro de 2014, a SBPr
estará completando 35 anos de atividades
ininterruptas em defesa dos primatas
brasileiros. Esperamos que a SBPr siga
promovendo a interação entre os
pesquisadores e o crescimento de nosso
conhecimento a respeito de nossos
parentes mais próximos.”
Maria Adélia Borstelmann de Oliveira
Presidente da SBPr, 2012-2013.

“A pequena e atraente cidade de Pirenópolis
(GO), inserida nos domínios do Cerrado da
região central do país, foi palco do
XXIV
International
Bioacoustics
Congress (IBAC2013). Desde sua primeira
edição, em 1969, na Dinamarca, o evento
atrai biólogos de diferentes especialidades
(etólogos,
fisiólogos,
taxonomistas,
ornitólogos, etc), especialistas em acústica, e
amadores,
como
os
apaixonados birdwatchers. O IBAC promove a
discussão e a troca de ideias sobre
tecnologias de gravação e analise do som, os
mecanismos de produção de som por animais,
e os aspectos ontogenéticos e evolutivos do
comportamento de comunicação. Nessa
edição, de 8 a 13 de Setembro, a segunda no
Brasil, notou-se uma maior – embora ainda
muito pequena - participação relativa de
estudos em mamíferos e uma prevalência de
temas ligados ao emprego de tecnologias
remotas e automatizadas de captação de som
e análise (modelagem de sinais). São
soluções da bioacústica para o levantamento
de espécies e o monitoramento de populações
naturais. Dentre os nomes tradicionais do
IBAC, estavam presentes Peter Narins
(UCLA), Walter Hödl (Universidade de Viena),
Thierry Aubin (Centro de Neurociências do sul
de Paris), Matija Gogala (Academia Eslovênia
de Ciências e Artes) e James Hare
(Universidade de Manitoba). Também nessa
edição foi concedido pela primeira vez o
Premio Jacques Vielliard, uma ideia criada no
IBAC de La Rochelle e uma homenagem da
Comissão Organizadora deste IBAC ao prof
Vielliard (1944-2010), criador do 1º laboratório
de bioacústica do país e fundador do maior
arquivo sonoro brasileiro. O premio foi uma
forma de incentivo à participação de alunos da
graduação e pós-graduação no IBAC. Foram
contemplados 10 alunos de cada nível. Dentre
os frutos desse encontro está a criação da
Sociedade Latino-americana de Bioacustica,
com representantes de diferentes países e o
compromisso da realização de seu 1º
Congresso, em 2016.”
Patricia Ferreira Monticelli
Laboratorio de Etologia e Bioacustica
(EBAC)FFCLRP USP-Ribeirão Preto, SP
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Simpósios e Congressos:

•XVI Congresso e XXII Encontro da
Associação Brasileira de Veterinários de
Animais Selvagens de 06 a 11/10/2013
Salvador, BA.

•Neurobiology of DROSOPHILA
Cold Spring Harbor, EEUU, de 1 a
5/10/2013.

•XXIII Encontro Brasileiro de Malacologia

•Basal Ganglia, de 2 a 7/02/2014, em Ventura,
EEUU.
•Genes & Behavior, de 9 a 14/02/2014, em
Galveston, EEUU.
• Behaviour Meets Biochemistry: Animals
Making Sense of Molecules Making Scents.
Londres, Reino Unido, 18 a 20/02/2014 .

(EBRAM) ocorrerá na UERJ (Rio de
Janeiro)
de
21
a
26/10/2013.
http://www.ebram2013.com.br/

•21st Annual International Stress and Behavior
Neuroscience and Biopsychiatry Conference,
16 a 19/05/2014, St. Petersburg, Russia.

•10º Congresso da Sociedade Portuguesa

•Neurobiology of Cognition
Circuits, Dynamics, Action and Perception, de
20
a
25/07/2014,
Sunday River Resort, Newry, ME

de Etologia ocorrerá nos dias 24 e 25 de
Outubro
de
2013
em
Lisboa.
http://www.spe2013congresso.com/

•INVENTABRASIL, de 23 a 26/10/2013 em
Vitória, ES.
http://www.innovaworld.org.br/

• XVI Congresso ABRAVES (Associação
Brasileira de Veterinários Especialistas em
Suínos) de 05 a 07/11/ 2013, Cuiabá, MT.

•XXI Simpósio de Mirmecologia, de 01 a
05/12/2013, em Fortaleza, CE.
www.uece.br/eventos/myrmeco2013
XXX Congresso Brasileiro de Zoologia
será realizado de 04 a 07 de fevereiro de
2014, em Porto Alegre, RGS. As inscrições
para apresentação de trabalhos vão até
10/10/2013. Várias premiações serão
outrogadas durante o GBZ. Informe-se
em:
secretaria@sbzoologia.org.br.

•9th FENS Forum of Neuroscience, 5 a 9/07/
2014, Milão, Itália.
http://fens2014.neurosciences.asso.fr/
•XXIth International Society for Research on
Aggression (ISRA) World Meeting in Atlanta,
GA, 15 a 19/07/2014 .
•11th International Congress of Neuroethology,
July 28 - August 1 2014 , Sapporo, Japão
http://www.icn2014.jp/

•51st Annual Meeting of the Animal Behavior
Society
9-14 August 2014 Princeton, New Jersey.
http://animalbehaviorsociety.org/
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Meio ambiente: o Parque Nacional do
Iguaçu !
A integridade do Parque Nacional do Iguaçu
(PNI) está ameaçada por um projeto de lei
presentemente em tramitação no Senado
Brasileiro (Projeto de Lei 7.123/2010) de
autoria do Dep. Assis de Couto, PT/PR, que
institui a “Estrada-Parque Caminho do
Colono” no Parque Nacional do Iguaçu
(PNI), PR. Esta não é a primeira tentativa de
partição do PNI e possivelmente não será a
última, daí a necessidade premente da
sociedade civil manifestar-se. Convidamos
todos os sócios da SBEt a se posicionarem
contra a aprovação deste projeto. O
PNI começou a ser idealizado em 1876,
somente quarto anos após a criação do
primeiro parque nacional do planeta, o
Parque Nacional do Yellowstone; foi
efetivamente criado em 1939 (Decreto-Lei
1.035), e em 1986 recebeu a distinção de
Patrimônio Natural da Humanidade,
concedida pela UNESCO em 1986.
A
importância
biológicao
último
remanescente contínuo do bioma Mata
Atlântica – e simbólica do PNI é
inquestionável e sua preservação depende
de nossa mobilização. Existem duas petições
em circulação na internet: solicitamos que as
assinem e divulguem. Gratos, a diretoria da
SBEt
1.www.avaaz.org/en/petition/PROTEJA_O_P
ARQUE_NACIONAL_DO_IGUACU_E_AS_U
NIDADES_DE_CONSERVACAO_BRASILEI
RAS/?wnZjUab
2. www.thepetitionsite.com/242/616/896/prote
ct-brazilian-national-parks-do-not-allow-roadsinside-the-parks/

Simpósios e Congressos:

•12th International Conference on Cognitive
Neursoscience (ICON), 23 a 31 de Julho,
Brisbane, Australia.
http://www.icon2014.org/ehome/index.php?
eventid=52907
•ISBE2014 Congress of the International
Society for Behavioral Ecology, NY, July 31August 5, 2014.
http://www.isbe2014.com/
•39th World Small Animal Veterinary
Association Congress-Cape Town, South
Africa , 16 a 19 de setembro de 2014.
http://www2.kenes.com/wsava/Pages/Home
.aspx
•51st Annual Meeting of the Animal
Behavior Society, 9-14 August 2014
Princeton,
New
Jersey,
USA.
http://animalbehaviorsociety.org/
•39th World Small Animal Veterinary
Association Congress, Cape Town, South
Africa (16 a 19 de setembro de 2014)
http://www2.kenes.com/wsava/Pages/Home
.aspx
•International Stress and Behavior Society
(ISBS) 5th One-Day Zebrafish Behavioral
Neuroscience
and
Neurophenotyping
Workshop (ZB2N-2013), 13/12/2014
New Orleans, Louisiana, EEUU

