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INFORME 2/2012  

Assunto: VII Ebeq e Eleições Sbeq 

 

Prezados sócios: 

Neste informe seguem duas mensagens importantes de nossa Sociedade: 

(1) VII Ebeq: O próximo encontro oficial de nossa Sociedade será realizado de 2 a 5 de 

abril de 2013, na Universidade de Brasilia. A Dr. Ludmilla Aguiar, coordenadora do 

evento, informou que em poucos dias o site oficial estará no ar, com informações 

sobre valores das inscrições, hospedagem, envio de trabalhos e programação.  

A Sbeq vem gradativamente conseguindo maior visibilidade tanto no cenário 

nacional quanto internacional, participando ativamente, junto com outras sociedades 

científicas brasileiras, da defesa de nossos interesses profissionais. Como toda 

Sociedade recém-criada, a Sbeq precisa ainda do apoio de todos para se fortalecer 

como órgão de representação dos quiropterologistas brasileiros. Assim, não deixem de 

participar desse Ebeq, pois é nele que ocorre nossa Assembléia ordinária, onde são 

definidos os rumos de nossa Sociedade!  

Gostaria de pedir ainda, que aqueles que pretendem participar do evento, se 

inscrevam assim que possível, pois geralmente a maior parte das incrições é feita 

apenas nas últimas semanas. A Sbeq ainda não possui recurso financeiro suficiente 

para cobrir todas as despesas do pré-evento, disponibilizando apenas uma pequena 

parte do recurso necessário para que o evento aconteca. Da mesma forma, agências 

de fomento nacionais e regionais não costumam apoiar eventos que ainda não tem 

uma historia de sucesso consolidada. Assim, a Comissão Organizadora precisa usar o 
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dinheiro arrecadado com as inscrições para confirmar a participação dos palestrantes e 

cobrir muitos gastos que precisam ser pagos antes do início do evento. A incerteza 

gerada nos organizadores pelo protelamento das inscrições, sem dúvida tem uma forte 

influência sobre a qualidade final do evento, assim, inscrevam-se logo que as 

inscrições forem abertas! É importante lembrar ainda que (1) sócios em dia com a 

tesouria da Sociedade recebem descontos na inscrição; e (2) as anuidades pagas 

valem até o fim de abril, independentemente de quando foram pagas ao longo do 

ano, pois nosso ano fiscal é de maio a abril—nesse caso, de maio de 2012 a abril de 

2013. 

Em nome de toda a Sbeq, aproveito a oportunidade para agradecer o empenho 

da Dr. Ludmilla e dos demais membros da Comissão Organizadora para que esse 

evento aconteca. Tenho certeza que todos irão desfrutar de momentos agradáveis ao 

longo desses quatro dias de evento, tanto pelo lado profissional (pelas discussões 

proporcionadas) quanto pelo lado pessoal (pelos colegas e amigos reencontrados). 

Nosso muito obrigado a Dr. Ludmilla por nos proporcionar essa oportunidade! 

 

(2) Eleições para a diretoria da Sbeq, gestão 2013-2015: A gestão da atual diretoria 

(2010–2012) está chegando ao fim após sua prorrogação por mais um ano (até 2013; 

proposta aprovada em Assembléia de 04/2011), para que as trocas de diretoria 

passem a coincidir com os Ebeqs, e sejam realizadas nas assembléias desses eventos (e 

não nos congressos de Mastozoologia ou de Zoologia). Assim, nas próximas semanas 

iniciaremos o processo eleitoral, com inscrição da(s) chapa(s), e apresentação da(s) 

mesma(s) no nosso Blog, que estará aberto à comentários. O processo se encerrará 

com a eleição na próxima Assembléia Ordinária (como previsto no Estatuto), durante o 



 

SBEQ – Sociedade Brasileira 

para o Estudo de Quirópteros 

 
 
 

 
Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros—SBEQ 
Campus Fiocruz da Mata Atlântica, Fundação Oswaldo Cruz 

Estrada Rodrigues Caldas, 3400, Pavilhão Agrícola, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
CEP. 22713-375 – Tel.: + 55 21 2448-9003 / Fax: 2448-9028 

E-mail: secretaria@sbeq.org, Site: www.sbeq.org 
Página 3 de 3 

 

VII Ebeq. Para que os possíveis interessados (eu realmente espero que haja alguem!) 

tenham tempo de se articular, pensamos no seguinte calendário: 

 

INSCRIÇÕES: 10/12/2012 a 10/01/2013 (por fomulário disponível no site da Sbeq) 

DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS: a partir de 15/01/2013 (No Blog da Sbeq) 

ELEIÇÃO: 04/04/2013 (na Assembléia Ordinária) 

 

Um abraço a todos! 

Ricardo Moratelli 

Presidente da SBEQ 


