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INFORME 1/2010 

Assunto: Deliberações da Reunião Extraordinária 
realizada durante o V CBMz 

Prezados sócios, 

 Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2010, na cidade de São Pedro, 
SP, foi realizada uma reunião extraordinária da Sociedade Brasileira para o 
Estudo de Quirópteros (SBEQ), durante as atividades do V Congresso Brasileiro 
de Mastozoologia. Nesta assembléia decidiu-se criar duas novas secretarias e 
quatro novos comitês para uma melhor distribuição das atividades da Sociedade 
pelos seus membros. A saber: 

Secretarias 

Secretaria de Divulgação: Dr. Marco Aurélio Ribeiro Mello

Atribuição: Divulgar o conhecimento científico sobre os quirópteros junto 
à comunidade brasileira (Art. 3o do Estatuto da SBEQ). Nessa Secretaria 
serão atendidos alunos dos níveis fundamental e médio, repórteres e o 
público em geral que busca informações sobre morcegos. 

Secretaria de Atendimento ao Público: M.Sc. Adriana Ruckert da 
Gama

Atribuições: Esclarecer e direcionar aos órgãos locais competentes 
pessoas que têm ou tiveram problemas com morcegos. 

Comitês

Comitê da Lista de morcegos do Brasil (coordenador: aguardando 
decisão)
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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.  

Observação: Decidiu-se que os trabalhos serão iniciados usando-se como 
base a lista de morcegos fornecida por Reis et al. (2007) no  livro 
Morcegos do Brasil, a qual servirá de base para a Lista Oficial de 
Espécies de Morcegos do Brasil. 

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 (RELCON – Red Latinoamericana 
de Conservación de Murciélagos e IUCN) 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 Educação (coordenador: aguardando decisão) 

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 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. 
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Observação 2: Os primeiros cursos serão coordenados/ministrados pelos 
Drs. Carlos Eduardo L. Esbérard (Captura, manipulação e preparo de 
espécimes e Ecologia – Janeiro de 2011 – Ilha da Marambaia, RJ) e 
Renato Gregorin (Taxonomia e sistemática – data a definir – Lavras, 
MG).

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. 

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; emitir parecer sobre procedimentos para respaldar 
projetos que serão enviados aos comitês de ética institucionais; 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 deliberarão sobre a composição e 
funcionamento dos mesmos. 

Ainda, nessa reunião foram apresentados os projetos da diretoria para o 
primeiro ano de gestão. Seus resultados, parciais ou finais, serão apresentados 
ao final do primeiro ano da atual gestão, ocasião onde serão apresentados os 
novos projetos. São eles: 

Estado da arte das coleções de quirópteros no Brasil 
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Coordenador: Dr. Renato Gregorin (UFLA) 

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) 

Áreas prioritárias para inventários de morcegos no Brasil 

Coordenador: Aguardando decisão. 

Por fim, decidiu-se que todos os membros da diretoria deverão pagar 
suas anuidades e que será iniciado um processo de busca por novos 
associados, o que nos permitirá dar andamento a diversas atividades. 

Atenciosamente,

Ricardo Moratelli M. da Rocha 
Presidente da SBEQ 

Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros—SBEQ 
Phone + 55 21 24489003 
Fax + 55 21 24489001 
E-mail: presidencia@sbeq.org


