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INFORME 1/2012  

Assunto: Curso de Taxidermia de Morcegos da SBEQ 

 

Prezados sócios: 

A Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ) oferece o 1º Curso de Taxidermia 

de Morcegos, a ser realizado no período de 17 a 19 de abril de 2012 no Instituto de Biologia da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A convite da SBEQ esse Curso será coordenado e 

ministrado pelo Biólogo Carlos Rodrigues de Moraes Neto, taxidermista do Setor de 

Mastozoologia do Museu Nacional, Rio de Janeiro. O Biólogo Carlos trabalhou em diversos 

projetos expositivos, dentre os quais destacam-se: (1) a preparação de esqueletos e peles de 

quirópteros taxidermizados para a Exposição comemorativa dos 150 anos da publicação da 

Origem das Espécies na UFRJ; (2) a taxidermia e restauração dos exemplares da exposição de 

mamíferos do Museu Nacional; (3) o restauro, limpeza e montagem anatômica de esqueletos 

de mamíferos de diferentes ordens (Giraffa camelopardalis, Bradypus variegatus, Gorilla gorilla, 

Tapirus terrestris, Elephas maximus e Homo sapiens) para o estande de Evolução na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia de 2008; (4) o restauro de peças taxidermizadas do Parque 

Nacional de Itatiaia; e a montagem e monitoramento da Mostra de Evolução na 59º Reunião 

Anual da SBPC.  

Programa do curso: Fundamentação didática sobre Taxidermia; Taxidermia expositiva e 

seriada de morcegos; Coleção científica: o melhor uso para um exemplar coletado. Esses 

assuntos serão subdivididos de forma a abordarem a totalidade da temática proposta. 

Inscrições: limitadas a 20 alunos e estarão abertas até o dia 8 de abril (ou até o 

preenchimento das 20 vagas) 

Valores: R$ 150,00 para sócios da SBEQ e R$ 250,00 para não-sócios.  

Para inscrever-se basta (1) preencher o formulário de inscrição (clique aqui para acessá-lo), (2) 

fazer o depósito ou transferência bancária e (3) enviar o comprovante (digitalizado ou 

fotografado) para o e-mail tesouraria@sbeq.org. Depois é só aguardar a confirmação de sua 

inscrição.  

Os dados para depósito são:  

Banco: Itaú, Agência: 0355, Conta corrente: 69484-5   

Titular: SOCIEDADE B P O E Q, CNPJ: 10.359.711/0001-00 

 

Outras informações sobre o curso ou hospedagem poderão ser obtidas diretamente com a 

secretaria da SBEQ (secretaria@sbeq.org).  

 

Ricardo Moratelli M. da Rocha  

Presidente da SBEQ  
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