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INFORME 2/2011 

Assunto: Deliberações da Reunião Ordinária da SBEQ realizada 
durante o VI EBEQ 

Prezados sócios, 

Aos 14 dias do mês de Abril do ano de 2011, na cidade de Maringá, PR, foi realizada a 
3ª Reunião Ordinária da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ), durante as 
atividades do VI Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros (EBEQ). Nesta assembléia 
foram discutidos o local do próximo EBEQ, a extensão da gestão atual e a definição dos 
coordenadores de comitê que ainda não estavam definidos. 

Abaixo segue um breve resumo dos assuntos de pauta. 

Comitês 

  Dentre os comitês aprovados em reunião extraordinária no V CBMz (2010), dois ainda 
não possuíam coordenador. Nesta reunião foi indicado pela Diretoria e aprovado pela 
Assembléia o nome do Dr. Marcelo Rodrigues Nogueira (UFRRJ) como coordenador do Comitê 
da Lista de morcegos do Brasil. Este comitê tem como atribuição manter atualizada a lista 
de espécies de morcegos com registros para o território nacional. Para isso, ao final de cada 
período de gestão, esse Comitê deverá apresentar uma resolução informando quais espécies 
foram adicionadas/retiradas da lista. 

Falta ainda definir o coordenador do Comitê de Educação, que terá como atribuição 
mobilizar os secretários regionais para a identificação de demandas na capacitação de 
profissionais por toda a extensão do território brasileiro; organizar os cursos de capacitação de 
acordo com as demandas identificadas; e buscar recursos financeiros que permitam a 
realização desses cursos. 

Observação 1: Inicialmente serão ministrados os seguintes Cursos de capacitação: (1) 
Captura, manipulação, coleta e preparo de espécimes; (2) Taxidermia científica e 
artística; (3) Ecologia; e (4) Taxonomia e sistemática. Esses temas poderão ser 
abordados separadamente ou em conjunto. Esses cursos serão abertos a alunos de 
graduação e pós-graduação e profissionais de áreas afins. 

Observação 2: O primeiro curso (Taxonomia e sistemática) será ministrado pela Dra. 
Valéria Tavares (UFMG) no Amapá ainda neste primeiro semestre. Outros módulos já 
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foram propostos e tentaremos organizá-los para que aconteçam durante o segundo 
semestre de 2011, são eles: Captura, manipulação e preparo de espécimes e Ecologia 
(coordenador: Dr. Carlos Eduardo L. Esbérard (UFRRJ); local: Ilha da Marambaia, RJ), 
Taxonomia e sistemática (coordenador: Dr. Renato Gregorin (UFLA), local: Lavras, MG) 
e Taxonomia e sistemática (coordenador: a definir, local: Rio de Janeiro, RJ). 

Observação 3: Outros módulos desses cursos, em diferentes regiões do país, serão 
organizados mediante identificação das demandas locais pelos secretários regionais.
Assim, para sugerir um curso para a sua região procure nossos secretários regionais. 

 Os outros comitês, cujos coordenadores foram definidos na reunião extraordinária de 
2010 durante o CBMz, são: 

Comitê de Status de Conservação das espécies brasileiras (coordenador: Dr. 
Marlon Zortea, UFG) 

Atribuição: Estimular a discussão do tema entre os membros da Sociedade; 
acompanhar e apoiar os trabalhos de revisão das listas de espécies tanto em nível 
internacional e nacional quanto regional, informando aos membros da Sociedade 
qualquer alteração no status de conservação de alguma espécie que conste na Lista 
Oficial de Espécies de Morcegos do Brasil. 

Comitê de Ética no uso de animais (coordenador: Dr. Ariovaldo Pereira da Cruz 
Neto, UNESP - Rio Claro) 

Atribuição: Prover esclarecimento para os sócios da Sociedade sobre a legislação em 
vigor, no que diz respeito ao uso de animais em atividades de pesquisa e ensino, e 
propor diretrizes para atividades que envolvam captura e manipulação de morcegos. 

Observação: Os pareceres acima citados só serão emitidos para sócios com a anuidade 
do ano corrente paga. 

Os coordenadores desses comitês deliberam sobre a composição e funcionamento dos 
mesmos. 

Projetos 

Ainda, nessa reunião foram apresentados os resultados parciais de dois projetos da 
SBEQ: 
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Diretrizes nas pesquisas com morcegos no Brasil 

Cordenadores: Dr. Ricardo Moratelli (Fiocruz), Dra. Susi Missel Pacheco (Instituto 
Sauver) e Dr. Carlos Eduardo L. Esbérard (UFRRJ) 

Situação atual: Alguns autores já entregaram seus capítulos. Será necessário convidar 
pesquisadores para escrever alguns capítulos restantes. Após todos os capítulos 
estarem prontos, o documento será disponibilizado on-line, em versão preliminar, para 
que a comunidade possa fazer críticas e dar sugestões. Após essa fase de consulta 
aberta à comunidade, o documento será novamente reenviado aos autores para a 
finalização de seus capítulos, e, por fim, publicado. 

Grupo de Trabalho de Anilhamento de morcegos no Brasil 

 foram apresentados os resultados de uma consulta pública realizada pelo Grupo de 
Trabalho de Anilhamento, coordenado pelo Dr. Carlos Eduardo L. Esbérard (UFRRJ), visando 
responder a uma demanda levantada pela plenária na última reunião extraordinária. 

 Situação atual: Foi feita uma nova chamada pós-EBEQ para preenchimento das fichas. 
Esses dados serão analisados em conjunto com os demais e, em seguida, o Dr. Carlos Esbérard 
apresentará à diretoria a decisão do GT. 

 Os outros projetos em andamento da SBEQ são: 

Estado da arte das coleções de quirópteros no Brasil 

Coordenador: Dr. Renato Gregorin (UFLA) 

Áreas prioritárias para inventários de morcegos no Brasil 

Coordenador: Na última reunião extraordinária da Sociedade havia sido sugerido o 
nome da Dr. Ludmilla Aguiar (UNB) para coordenar este projeto. Como a mesma já 
coordena o Programa de Conservação dos Morcegos Brasileiros, foi indicado e aprovado 
pela plenária o nome do Dr. Enrico Bernard (UFPE). 

Assuntos diversos 

 Por fim, foram colocados em votação três pontos de pauta: 
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(1) Valor das anuidades 

 Proposta da Diretoria: manutenção das taxas atuais (R$ 100,00 para profissionais e R$ 
50,00 para alunos de graduação e pós-graduação) 

 Decisão: Na ausência de contrapropostas a plenária aprovou a proposta da diretoria. 

(2) Local do VII EBEQ 

Propostas: Foram apresentadas três propostas: 

  Rio Grande do Sul (coordenação: Dra. Susi Missel Pacheco) 

  Brasília (coordenação: Dra. Ludmilla Aguiar) 

  Manaus (coordenação: Dr. Marcos Santos) 

Decisão: A plenária decidiu, por maioria de votos, que o VII EBEQ deverá ser realizado 
em Brasília, no ano de 2013, sob a coordenação da Dra. Ludmilla Aguiar. Em segundo lugar foi 
selecionada a proposta do Dr. Marcos Santos, para a realização do EBEQ em Manaus, ficando a 
proposta da Dra. Susi M. Pacheco em terceiro lugar. Caso a comissão organizadora atual 
informe que não terá condições de organizar o VII EBEQ, será feito um convite ao proponente 
que recebeu o segundo maior número de votos, e assim por diante. 

(3) Mudança da diretoria (2010-2012) 

 Visto que ficou decidido no V EBEQ (2010), que a partir do VI EBEQ (2011) os 
encontros oficiais de nossa Sociedade seriam realizados a cada dois anos, esses serão 
realizados em anos ímpares. Por outro lado, as mudanças de diretoria atualmente são 
realizadas em anos pares. Assim, a diretoria da SBEQ fez a seguinte proposta: 

Proposta: Extensão da gestão atual até 2013, sem modificação do tempo de gestão 
das futuras diretorias, as quais terão duração de dois anos. Assim, as mudanças de diretoria 
passarão a ocorrer em Assembléias Ordinárias realizadas durante os EBEQs. Decisão: A 
plenária, em sua totalidade, aprovou a proposta. 

Atenciosamente, 

Ricardo Moratelli M. da Rocha 
Presidente da SBEQ 
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