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Prezados Sócios:
O próximo XXXII Encontro Anual de Etologia,
ocorrerá entre 04/11/2014 e 07/11/2014 na
cidade de Mossoró-RN.

O XXXII Encontro Anual de Etologia "Sentindo o Futuro" ("Sensing the Future")-,
será realizado de 04/11/2014 a 07/11/2014, em
Mossoró-RN, e visa mostrar possíveis
caminhos futuros para o Estudo de
Comportamento Animal, tanto no Brasil como
no mundo inteiro, um desses sendo a
integração da Etologia com a Conservação da
Biodiversidade.
Além
disso,
estaremos
comemorando os 50 anos das publicações
fundamentais de William D. Hamilton, feitas em
1964, sobre as bases genéticas da evolução
do
comportamento
social
(Journal of
Theoretical Biology7: 1-16 e 17-52), que
revolucionaram o entendimento da evolução do
comportamento e deram origem aos estudos
da Ecologia Comportamental. Esses e outros
tópicos contemporâneos serão apresentados
em 6 palestras plenárias, 15 simpósios e
diversos minicursos. Todos estão convidados!
(Texto de Michael Hrncir. Universidade Federal
Rural do Semi-Árido Departamento de
Ciências Animais)
Não esqueça de curtir nossa página no
facebook:
https://www.facebook.com/sociedadebrasileirad
eetologia?fref=ts

Neste ano em especial, comemoramos os 50
anos de Tinbergen. Devido a isso, editoras,
revistas e eventos científicos
estão
apresentando em seus sites interessante
material sobre o autor. Confira os links:
A celebration of a true milestone of
Ethology: 50 years of Tinbergen (1963)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
%28ISSN%291439-0310
Tribute to Tinbergen: The Place of Animal
Behavior in Biology
•http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/e
th.12192/abstract
•Tinbergen's four questions, organized: a
response to Bateson and Laland
http://www.cell.com/trends/ecologyevolution//retrieve/pii/S016953471300236X?_
returnURL=http://linkinghub.elsevier.com/retri
eve/pii/S016953471300236X?showall=true
Ethology Volume 120, Issue 3 Pages 207 303, March 2014
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.
2014.120.issue-3/issuetoc>
A muddied African elephant (Loxodonta
africana).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.1
2154/abstract
DOI: 10.1111/eth.12154
Current Issues - Perspectives and Reviews

Visite nosso site:
http://www.etologiabrasil.org.br

Seja um sócio da SBEt!
Para se associar à SBEt, basta seguir as
instruções no site e realizar o pagamento
através do PagSeguro:
http://www.etologiabrasil.org.br/sbet/?p=socios

Tribute to Tinbergen: Public Engagement
in Ethology (pg. 207-214)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.1
2199/abstract Julie Hecht and Caren B.
Cooper. DOI: 10.1111/eth.12199
Tribute to Tinbergen: Putting Niko
Tinbergen's Four Questions in
Historical Context (pg 215-223)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.1
2200/abstract Richard W. Burkhardt Jr
DOI: 10.1111/eth.12200
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Tribute to Tinbergen: The Four Problems
of Biology A Critical Appraisal (pg 224227)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.1
2209/abstract Michael Taborsky
DOI: 10.1111/eth.12209
Fique atento! O ABS Meeting 2014 oferece
oportunidade de apoio para estudantes
latino-americanos!!
A Travel Awards da América Latina quer
incentivar uma maior participação de
pesquisadores latino-americanos. Para isso,
oferece ajuda
com as
despesas de
passagens internacionais, alojamento e/ou
refeições feitas por ocasião do encontro. Os
prêmios são restritos a estudantes latinoamericanos de pós-graduação que estejam
matriculados em programas de instituições
latino-americanas que se proponha a
apresentar uma palestra ou poster na reunião
ABS. Estudantes de doutorado que estejam
participando pela primeira vez e que não
tenham recebido o Prêmio de Viagem da
América Latina nos anos anteriores terão
prioridade. . Os valores dos prêmios variam
de acordo com os fundos disponíveis e o
prazo de inscrição para participação é 15 de
março de 2014.
Para se candidatar a um prêmio de viagem
latino-americana, os interessados devem
enviar, por e-mail, um único arquivo
eletrônico (pdf) que contenha: (1) uma cópia
do abstract de sua palestra ou pôster , (2)
uma sumula curricular ( duas páginas no
máximo) , (3) uma breve declaração na qual
explique como o encontro contribuirá para o
desenvolvimento da sua carreira (máximo
uma página), e (4) um orçamento da viagem
discriminando
os custos previstos, a
quantidade de fundos disponíveis ou
solicitados a outras fontes de fomento, bem
como o montante solicitado à ABS; (5) o
interessado deve ainda indicar se pretende
participar do workshop da América Latina.
Email: para John Swaddle
jpswad@wm.edu

Congressos e Eventos:
•ABS 2014 Princeton University
9 August – 14 August
https://abs2014.princeton.edu
•Behaviour Meets Biochemistry: Animals
Making Sense of Molecules Making Scents.
Londres, Reino Unido, 18 a 20/02/2014
•13-18 April, Animal Behavior Management
Alliance Conference – Annual Meeting,
Dallas, Texas
•21st Annual International Stress and
Behavior Neuroscience and Biopsychiatry
Conference, 16 a 19/05/2014, St. Petersburg,
Russia.
•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
• Neurobiology
of
Cognition
Circuits,
Dynamics, Action and Perception, de 20 a
25/07/2014, Sunday River Resort, Newry, ME
•12th International Conference on Cognitive
Neursoscience (ICON), 23 a 31 de Julho,
Brisbane,Australia.
http://www.icon2014.org/ehome/index.php?e
ventid=52907
•.30 July – 2 August, Human Behavior and
Evolution Society (HBES) – 26th Annual
Meeting, Natal, Brazil.
•31 July - 5 August, Congress of the
International Society for Behavioral Ecology
(ISBE) - Annual Meeting, New York City, New
York.
•11th
International
Congress
of
Neuroethology, July 28 - August 1 2014 ,
Sapporo, Japão http://www.icn2014.jp/

