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II SIMPÓSIO DA SBEQ 

A diretoria da Sbeq tem o prazer de comunicar que durante o XXX 

Congresso Brasileiro de Zoologia, em Porto Alegre, ocorrerá o II Simpósio da Sbeq, 

intitulado “Desafios para o Avanço da Quiropterologia no Brasil”. O evento será 

coordenado pelo Prof. Dr. Marco Mello, presidente da Sbeq, em 5 de fevereiro de 

2014, entre 14:00 e 17:30hs. 

 

Programação: 

1. Abertura dos trabalhos pelo coordenador – Prof. Dr. Marco Mello 

2. Ética no uso de animais – Prof. Dr. Ariovaldo Cruz-Neto (30 min) 

3. Programa Nacional de Monitoramento de Morcegos no Brasil – Prof. Dr. Carlos 
Esbérard (30 min) 

4. Áreas prioritárias para inventários de morcegos no Brasil – Prof. Dr. Enrico 
Bernard (30 min) 

5. Lista de morcegos do Brasil – Dr. Marcelo Nogueira (30 min) 

6. Status de conservação das espécies brasileiras – Prof. Dr. Marlon Zortéa (30 
min) 



 Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Biológicas 

 Departamento de Biologia Geral 
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha 
 Belo Horizonte - MG -CEP 31270-901 

site: http://sbeqwix.wix.com/sbeq  e-mail: secretaria.sbeq@gmail.com  
 
 

2 

7. Diretrizes nas pesquisas com morcegos no Brasil e capacitação profissional – 
Prof. Dr. Marco Mello (30 min) 

8. Abertura para discussão geral entre os coordenadores e o público, mediada pelo 
presidente da Sbeq, Prof. Dr. Marco Mello, e pelo vice-presidente, Dr. Marcelo 
Nogueira (30 min). 

 

 Resumo: 

A Sociedade Brasileira para o Estudo dos Quirópteros (Sbeq) vem 

implantando, desde 2006, comitês científicos e grupos de trabalho para tratar de 

temas prioritários para o avanço das pesquisas com morcegos no Brasil. Os 

produtos gerados por esses comitês e GTs vão desde protocolos e listas oficiais que 

servirão como referência em nível nacional (Comitê de Ética no Uso de Animais, GT 

de Anilhamento de Morcegos no Brasil e Comitê da Lista de Morcegos do Brasil), 

até diagnósticos e diretrizes que permitirão, respectivamente, identificar lacunas e 

oportunidades (Comitê de Áreas Prioritárias para Inventários de Morcegos no 

Brasil), assim como delinear estratégias para o futuro (GT de Diretrizes nas 

Pesquisas com Morcegos no Brasil). Há ainda comitês voltados para a capacitação 

e atualização de estudantes e profissionais (Comitê de Educação) e para o 

acompanhamento de comissões nacionais e internacionais atuando no âmbito de 

interesse da quiropterologia (Comitê de Status de Conservação das Espécies 

Brasileiras). No presente simpósio, os coordenadores dos comitês e GTs da Sbeq 

se reunirão pela primeira vez presencialmente para apresentar resultados e dialogar 

com seus pares da comunidade científica. Esperamos esclarecer alguns aspectos 

metodológicos e implicações desses resultados, além de identificar novas demandas 

passíveis de serem encampadas pela Sbeq. 

Para maiores detalhes sobre os Simpósios durante o XXX CBZ, em Porto 

Alegre, clique no seguinte link: http://www.cbz2014.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=36 

Contamos com a presença de todos!  

 

http://www.cbz2014.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=36
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VIII Ebeq 

Na última assembleia geral ordinária, realizada no VII Ebeq em Brasília, 

houve a votação para a escolha da sede do VIII Ebeq, a ser realizado em 2015, 

sendo apresentadas duas propostas: (1) Manaus sob coordenação do Msc. Marcos 

Antonio dos Santos e (2) Belo Horizonte sob coordenação do Prof. Dr. Marco Mello. 

Todos os sócios adimplentes tiveram poder de voto, ocorrendo um empate na 

primeira rodada. Vários colegas pediram então para se tornarem novos associados 

durante a assembleia, a fim de terem direito de voto; eles se comprometeram 

naquele momento em pagar a anuidade imediatamente. Sendo assim, a proposta 

para o evento ser realizado em Manaus sob a coordenação do Msc. Marcos Santos 

venceu por cinco votos, na rodada de desempate com a inclusão dos novos 

associados. Infelizmente, temos que mencionar aqui que somente alguns* desses 

novos associados procuraram a Sbeq após a assembleia para efetivarem seu 

cadastro e pagarem a anuidade. 
Apesar desse resultado, no último mês de julho a Sbeq foi informada da 

desistência do Msc. Marcos Santos em conduzir o evento, após uma troca de e-

mails particulares que acabou vindo a público em nosso grupo de discussão no 

Yahoo. Para evitar a mudança do local do evento, pesquisadores da região norte 

foram enfim contatados (os mesmos ainda não haviam sido consultados sobre a 

realização do evento antes da assembleia em Brasília), mas nenhum pôde assumir 

esta responsabilidade por motivos diversos que não serão aqui comentados. A Sbeq 

apoia a decisão dos nossos colegas da região norte. Além disso, como a definição 

de uma comissão organizadora voluntária e motivada é muito mais importante do 

que a escolha do local (não existe evento sem comissão, ainda mais em uma 

sociedade pequena como a nossa), a Sbeq decidiu em reunião que o próximo Ebeq 

será realizado em Belo Horizonte, sob a coordenação do Prof. Dr. Marco Mello, que 

de fato era a segunda opção proposta na última assembleia geral e escolhida por 

muitos dos votantes.  

* Corrigimos aqui o Informe 3/2013 lançado no dia 25/07 no qual havia sido divulgado que nenhum dos colegas que se propuseram a 
ingressar na sociedade o fizeram. 
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A diretoria da Sbeq crê que, para mantermos não apenas o caráter 

democrático da sociedade, mas também o seu profissionalismo, a melhor opção 

para todos é a escolha por um evento factível, que possui uma comissão apta e 

disponível para a realização de um evento de sucesso. Assim, temos a garantia de 

que o Ebeq será realizado sem grandes problemas e sem causar prejuízos 

científicos ou financeiros à Sbeq. 

 

GRUPO DE DISCUSSÃO  

Tendo em vista a necessidade de criação de um canal exclusivo de 

comunicação direta entre os associados da Sbeq, algumas mudanças serão 

promovidas no nosso grupo de discussão hospedado no Yahoo. A partir do mês de 

setembro do ano corrente, somente sócios adimplentes terão acesso ao grupo 

oficial da Sbeq. Considerando a multiplicidade de canais de comunicação da Sbeq, 

consideramos importante devolver ao nosso grupo no Yahoo o seu caráter de canal 

exclusivo de comunicação entre associados. Assim sendo, a participação exclusiva 

de associados adimplentes ampliará a nossa capacidade de discussão de assuntos 

internos da nossa sociedade. A divulgação de informações sobre morcegos para o 

público leigo assim como o debate livre entre associados e não-associados 

continuarão em nossos outros canais de comunicação no Twitter, Facebook e blog 

(vejam os links em http://sbeqwix.wix.com/sbeq#!apresentacao/c4nz). 

 

SITE OFICIAL E FÓRUM 

Conforme noticiado à época do VII Ebeq em Brasília, a Sbeq teve um 

problema com seus antigos provedores de hospedagem, a Mega Hospedagem e o 

UOL Host. A fusão das duas empresas e a migração dos usuários da primeira para 

a segunda foram feitas de forma inadequada, causando uma série de transtornos a 

http://sbeqwix.wix.com/sbeq#!apresentacao/c4nz
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muitos (vejam os casos relatados no site http://www.reclameaqui.com.br). No nosso 

caso, perdemos o domínio de internet "sbeq.org", uma semana antes do VII Ebeq, 

causando enormes transtornos. Como consequência direta dessa perda, perdemos 

também o nosso antigo site oficial, o nosso fórum de discussões e os e-mails 

oficiais. Ainda estamos confrontando nossos antigos provedores judicialmente com a 

ajuda da Associação Proteste, porém o litígio deve se arrastar por alguns meses. 

Para a Sbeq não ficar sem os seus principais meios de comunicação, 

criamos um novo site no Wix: http://sbeqwix.wix.com/sbeq, que passou a ser o 

nosso site oficial. Além disso, estamos atendendo os associados e o público em 

geral através do e-mail: secretaria.sbeq@gmail.com; tesouraria.sbeq@gmail.com e 

presidencia.sbeq@gmail.com. E temos também os nossos outros canais de 

comunicação em diversas redes sociais da internet, listados no tópico anterior.  

 

ANUIDADES  

Conforme já divulgado em nosso site, neste ano tivemos algumas mudanças 

no que diz respeito às anuidades. A primeira delas é o reajuste e a criação de uma 

nova categoria, a de pós-graduandos. Neste contexto, os novos valores são: 

 

● Estudantes (graduação) – R$ 60,00 

● Estudantes (pós-graduação) – R$ 90,00 

● Profissionais – R$ 120,00 

 

A decisão do reajuste foi tomada em consenso pela diretoria, com o objetivo 

de aumentar a arrecadação da Sociedade a fim de permitir uma maior comodidade 

no gerenciamento e funcionamento da Sbeq. Maiores detalhes sobre os valores e 

documentos exigidos podem ser acessados através do nosso endereço eletrônico 

(http://sbeqwix.wix.com/sbeq#!associados/c1tsl). 

http://www.reclameaqui.com.br/
http://sbeqwix.wix.com/sbeq
mailto:secretaria.sbeq@gmail.com
mailto:tesouraria.sbeq@gmail.com
mailto:diretoria.sbeq@gmail.com
http://sbeqwix.wix.com/sbeq#!associados/c1tsl
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A segunda mudança diz respeito a uma nova forma de cobrança que será 

implementada a partir do mês de setembro do corrente ano. Nos novos moldes, 

todos os associados terão sua anuidade com vencimento no 15º dia do mês de 

filiação à sociedade. Exemplificando, um novo sócio que se filiar no mês de 

setembro, terá como vencimento da anuidade todo dia 15 de setembro de cada ano. 

Complementarmente, será enviado um email como lembrete a cada associado 

próximo a data de vencimento de sua anuidade. 

Anteriormente, todas as anuidades venciam no mês de abril, 

independentemente da data da filiação. Desta forma, um associado que se filiasse 

no mês de dezembro, por exemplo, deveria pagar a anuidade novamente já mês de 

abril do ano seguinte. Acreditamos que essa nova forma de pagamento, além de 

mais justa, facilitará o controle sobre a situação de cada associado junto à 

tesouraria da Sbeq.  

 

  

Belo Horizonte, 23 de julho de 2013 

  

  

Atenciosamente, 
A Diretoria da Sbeq 


