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INFORME 4/2012  

Assunto: Curso de Técnicas de captura e identificação de 

morcegos do sul do Brasil 

 

Prezados sócios: 

A SBEQ, através de seu Comitê de Educação, e o Laboratório de Biodiversidade, 

Conservação e Ecologia de Animais Silvestres da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

oferecem o curso Técnicas de captura e identificação de morcegos do sul do Brasil. A convite 

da SBEQ, esse Curso será coordenado e ministrado pelo Dr. Fernando de Camargo Passos 

(UFPR) e pelo M.Sc. Itiberê Piaia Bernardi (PPG Ecologia e Conservação/UFPR). O Curso esta 

agendado para o período de 28 a 30 de janeiro de 2012 em Curitiba, Paraná. O programa, 

voltado para alunos de graduação e profissionais do sul do Brasil, inclui aulas práticas sobre 

técnicas de captura de morcegos (realizadas na Floresta Estadual Metropolitana, Curitiba) e 

aulas teóricas e práticas sobre identificação de morcegos do sul do Brasil.  

O Dr. Fernando Passos é biólogo (UFSCar), com mestrado (UNICAMP) e doutorado 

(UFSCar) em Ecologia e Recursos Naturais. O M.Sc. Itiberê Bernardi é biólogo (URI/RS), com 

mestrado em Ecologia e Conservação (UFPR), e com doutorado em andamento nessa mesma 

área (UFPR). Ambos possuem ampla experiência em trabalhos de campo com morcegos no sul 

do Brasil, com diversos trabalhos publicados sobre Biologia, Ecologia e Taxonomia de 

Chiroptera dessa região, e recentemente publicaram, em co-autoria com o Dr. João M. D. 

Miranda (Unicentro), o livro Chave Ilustrada para Determinação dos Morcegos da Região Sul 

do Brasil, que cobre uma enorme lacuna existente para a região.  

Do total de 20 vagas disponíveis, 13 vagas já estão ocupadas por estagiários do 

Laboratório e alunos de Ciências Biológicas dos três estados do sul,  restando 7 vagas para 

pessoas de fora. Essas vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, onde será dada 

preferência para estudantes de graduação da região sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul). As inscrições são grátis e estarão abertas até 5 de janeiro (ou até o preenchimento das 

vagas). Para inscrever-se basta preencher o formulário de inscrição (clique aqui para acessá-lo) 

http://www.sbeq.org/
http://zoo.bio.ufpr.br/mamifero/index.htm
http://zoo.bio.ufpr.br/mamifero/index.htm
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4703885P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E2100397
http://www.sbeq.org/Chave_morcegos_Sul_BR_2011.pdf
http://www.sbeq.org/Chave_morcegos_Sul_BR_2011.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFMta0JuRDc1WVIwdk51UjVoaDZGYlE6MA#gid=0
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e aguardar uma mensagem sobre a disponibilidade de vaga. Os alunos inscritos deverão arcar 

com todas as despesas de estadia e alimentação. 

A Sbeq agradece aos coordenadores pela oportunidade proporcionada aos alunos e 

profissionais do sul do Brasil, pois temos certeza que esse curso trará um diferencial em suas 

formações. 

 

Atenciosamente,  
 
Ricardo Moratelli  
Presidente da SBEQ 


