
	
	
	
	

BOLETIM	INFORMATIVO	NO	1	(2018)	
Sociedade	Brasileira	de	Etnobiologia	e	Etnoecologia	

Janeiro	de	2018	
	
	
	
	
	 Dando	sequência	as	atividades	da	atual	diretoria	da	SBEE,	estamos	resgatando	a	divulgação	do	Boletim	
Informativo,	que	conta	com	informações	sobre	as	atividades	relacionadas	a	Etnobiologia	e	Etnoecologia	no	Brasil	
e	no	mundo.	Com	o	objetivo	de	estimular	que	novos	sócios	se	cadastrem	e	participem	da	Sociedade,	os	próximos	
números	do	Boletim	da	SBEE	serão	enviados	apenas	para	sócios	com	o	cadastro	e	anuidade	em	dia!	
	
	
	
	
1.	Novo	Site	da	SBEE	
	
	 Após	um	longo	processo	de	remodelação,	a	SBEE	está	de	site	novo.	O	site	conta	com	informações	sobre	a	
história	 e	 atividades	 da	 Sociedade,	 documentos,	 notícias,	 plataformas	 colaborativas	 de	 compartilhamento	 de	
informação,	 espaço	 de	 divulgação	 da	 Editora	 da	 Sociedade,	 da	 Revista	 Ethnoscientia,	 de	 Anais	 de	 eventos,	
calendário	dos	próximos	eventos,	um	Museu	Virtual,	além	de	outras	novidades!	
	 Confira	em	www.etnobiologia.org			
	 Outro	 meio	 de	 divulgação	 que	 temos	 utilizados	 com	 frequência	 é	 nossa	 página	 no	 Facebook:	
www.facebook.com/etnobiologia/	Curta	para	receber	nossas	atualizações!	
	
	
	
2.		Estamos	em	campanha	de	cadastro	de	novos	associados	
	
	 Para	 se	 fortalecer	 e	 garantir	 sua	 vitalidade,	 a	 SBEE	 necessita	 do	 apoio	 e	 envolvimento	 de	 um	 maior	
número	de	pessoas	como	associados.	
	 Além	de	ajudar	a	apoiar	as	atividades	da	SBEE	na	discussão	e	promoção	da	Etnobiologia	e	Etnoecologia	
no	 Brasil,	 os	 associados	 continuarão	 a	 receber	 boletins	 informativos	 da	 SBEE,	 terão	 descontos	 na	 inscrição	 de	
eventos	organizados	pela	SBEE	e	apoio	na	divulgação	de	suas	atividades	pela	Editora	da	SBEE	e	do	Museu	Virtual.		
Solicitamos	 que	 os	 sócios	 também	 contribuam	 com	 nossas	 plataformas,	 enviando	 notícias	 relacionadas	 à	
Etnobiologia	 e	 Etnoecologia,	 atividades	 de	 pesquisa,	 oportunidades	 de	 emprego	 e	 eventos	 relacionados,	 bem	
como	divulgando	as	iniciativas	da	SBEE.	
	 Para	 incentivar	o	envolvimento	de	um	maior	número	de	associados,	os	valores	da	anuidade	estão	mais	
baixos	e	correspondem	a	5%	(R$	47,70)	do	salário	mínimo	para	estudantes	e	10%	(R$	95,40)	para	profissionais.	



	

Associados	 antigos	 também	 devem	 se	 recadastrar	 nesta	 nova	 plataforma	 e	 não	 estão	 sujeitos	 a	 nenhuma	
penalização	pelos	anos	que	não	pagaram	a	anuidade.	
	 O	 formulário	 e	 instruções	 sobre	 o	 procedimento	 de	 inscrição	 estão	 disponíveis	 em	
www.etnobiologia.com/participe	
		
	
	
2.	Quem	é	quem	da	Etnobioogia	e	Etnoecologia	
	
	 Convite	 para	 participar	 da	 Base	 de	 dados	 colaborativa	 sobre	 pesquisadores	 e	 grupos	 que	 atuam	 na	
Etnobiologia	e	Etnoecologia	na	plataforma	Quem	é	quem.	
	
Possuímos	três	plataforma	colaborativas	no	nosso	site:	

- Quem	é	 quem	da	 Etnobiologia	 –	 cadastro	 de	 pesquisadores	 e	 demais	 envolvidos	 com	a	 Etnobiologia	 e	
Etnoecologia	no	Brasil;	

- Grupos	 de	 pesquisa	 –	 cadastro	 de	 grupos	 (de	 pesquisa,	 comunidades	 e	 povos	 tradicionais,	 ONGs,	
organizações	 institucionais	 etc.)	 que	 atuam	 em	 diferentes	 áreas	 relacionadas	 com	 Etnobiologia,	
Etnoecologia	e	áreas	afins;	

- Onde	 publicar	 –	 cadastro	 de	 revistas	 científicas	 que	 publicam	 trabalhos	 sobre	 Etnobiologia	 e	
Etnoecologia.	

	
	 Esta	 iniciativa	 é	 gratuita	 e	 permitirá	 a	 todos	 conhecerem	 (e	 serem	 conhecidos)	 sobre	 quem	 atua	 nas	
respectivas	áreas.		
	 É	importante	destacar	que	apenas	o	cadastro	nestas	bases	de	dado	não	garante	a	associação	na	SBEE	e	
nem	 o	 cadastro	 como	 associado	 na	 SBEE	 inclui	 automaticamente	 o	 cadastro	 nestas	 bases	 de	 dados,	 pois	 são	
plataformas	distintas.	Participem!	
	 Pedimos	também	que	nos	ajudem	a	divulgar	esta	 iniciativa	ao	maior	número	de	 interessados	possíveis.	
Veja	mais	em:	www.etnobiologia.org/bases-de-dados		
	
	
	
3.	Lançamento	do	Museu	Virtual	
	
	 Uma	das	novidades	do	novo	site	é	o	espaço	do	Museu	Virtual,	o	qual	abrigará	o	trabalho	fotográfico	de	
associados	que	queiram	divulgá-lo	na	 Internet.	É	um	espaço	disponível	apenas	para	 sócios	 com	o	cadastro	e	o	
pagamento	da	anuidade	em	dia.	Veja	mais	em:	www.etnobiologia.org/museu	
	
	
	
4.	SBEE	lança	sua	própria	EDITORA	
	
	 Atendendo	a	uma	demanda	entre	os	pesquisadores	da	área,	foi	fundada	em	2017	a	Editora	da	Sociedade	
Brasileira	de	Etnobiologia	e	Etnoecologia	que	tem	como	finalidade	promover	a	publicação	e	a	divulgação	de	obras	
relacionadas	 à	 Etnobiologia,	 Etnoecologia	 e	 áreas	 afins	 produzidas	 por	 pesquisadores,	 extensionistas,	
representantes	de	movimentos	sociais,	povos	e	comunidades	tradicionais.	



	

Recebemos	 propostas	 em	 fluxo	 continuo	 e	 todas	 as	 obras	 serão	 avaliadas	 e	 aprovadas	 para	 publicação	 pelo	
Conselho	Editorial	antes	de	serem	disponibilizadas	gratuitamente	em	versão	digital	no	site	da	SBEE.	Para	terem	
suas	obras	avaliadas	é	necessário	que	os	autores	estejam	associados	à	SBEE.	
Veja	mais	informações	em:	http://www.etnobiologia.org/editora			
	
	
	
5.		Belém	+30,	XVI	ISE	&	XII	SBEE	
	
	 A	 SBEE,	 juntamente	 com	 a	 Sociedade	 Internacional	 de	 Etnobiologia	 (ISE)	 estão	 promovendo	 o	 XVI	
Congresso	da	Sociedade	Internacional	de	Etnobiologia	e	o	XII	Simpósio	Brasileiro	de	Etnobiologia	e	Etnoecologia,	
que	serão	realizados	entre	os	dias	7	a	10	de	agosto	em	Belém,	Pará.	O	evento,	organizado	pela	UFPA	e	Museu	
Paraense	Emílio	Goeldi,	tem	como	mote	Belém	+	30:	os	direitos	dos	povos	indígenas	e	populações	tradicionais	e	a	
conservação	da	biodiversidade	três	décadas	após	da	Declaração	de	Belém.		
	 Os	 valores,	 datas	 principais	 e	 outras	 informações	 já	 estão	 disponíveis	 no	 site	 oficial	 do	 evento:	
www.ise2018belem.com.	
	 Participe	deste	grande	evento,	envie	suas	sugestões	quanto	às	mesas,	simpósios	e	programação	até	o	dia	
30	de	janeiro!	
	
	
	
6.	Novidades	sobre	a	revista	Ethnoscientia	
	
	 A	revista	Ethnoscientia	completou	seu	terceiro	ano	de	funcionamento,	publicando	trabalhos	peer	review	
nas	áreas	de	Etnobiologia	e	Etnoecologia.	Destacamos	que	no	ano	de	2017	foram	publicados,	pela	primeira	vez,	
trabalhos	nas	seções	de	Resenhas	Críticas	e	Relatos	de	Caso.		
	 Convidamos	os	autores	de	livros	nas	áreas	das	etnociências	a	enviarem	suas	publicações	para	que	sejam	
realizadas	Resenhas	Críticas	sobre	eles.		
	 Em	 2017	 também	 começamos	 a	 ser	 avaliados	 na	 base	 de	 dados	 da	WebQualis/CAPES	 em	 cinco	 áreas	
distintas.	
	 Atualmente	estamos	organizando	um	número	especial	sobre	a	história	da	Etnobiologia	e	Etnoecologia	no	
Brasil,	que	já	conta	com	a	contribuição	de	grandes	referencias	da	área	e	deverá	ser	lançado	na	véspera	do	evento	
Nacional	da	SBEE	em	Belém.	
	 Continuamos	 a	 receber	 trabalhos	 em	 fluxo	 contínuo	 e	 a	 SBEE	 ainda	 mantém	 o	 valor	 de	 publicação	
gratuito	aos	autores.	
	 Veja	mais	em	www.ethnoscientia.com			
	
	
	
7.	Quando	pensa	que	não		
	
	 Está	 sendo	 organizado	 o	 III	 volume	 da	 coletânea	 “Quando	 Pensa	 que	 Não”,	 que	 deverá	 ser	 lançado	
durante	o	XVI	 ISE	e	XI	SBEE	em	agosto	deste	ano.	Seguindo	a	tradição	da	SBEE,	esta	publicação	reúne	Contos	e	
Causos	 relacionados	 às	 atividades	 dos	 Etnobiólogos	 e	 Etnoecólogos.	 Comece	 a	 escrever	 suas	 histórias!	 Mais	
informações	em	breve.	



	

	 O	Volume	 II,	 lançado	em	2016,	conta	com	mais	de	70	 textos.	Ele	está	disponível	para	aquisição	por	R$	
45,00	 (valor	 com	 o	 frete	 incluso).	 Interessados	 enviem	 e-mail	 para	 Francisco	 José	 Bezerra	 Souto	
(franze.uefs@gmail.com)		
	
	
	
8.	Calendário	de	eventos	
	
3-7	Junho.		
Economic	 Botany	 &	 (American)	 Society	 of	 Ethnobiology	 Meeting:	 Food	 security,	 Sovereignty	 &	 Traditional	
Knowledge	
Madison,	Wisconsis,	EUA	
	
11-15	junho	
XI	Congresso	Mexicano	de	Etnobiologia	
Morelia,	Michoacán,	México	
http://132.248.172.189/XICongreso/				
	
8-13	de	Julho.		
69o	Congresso	Nacional	de	Botânica:	diversidade	florística	e	socioambiental	na	Amazônia,	Cerrado	e	Pantanal	
Cuiabá,	Mato	Grosso,	Brasil	
http://www.69cnbot.com.br/cnb/programacao/	
	
6-10	de	Agosto:		
XVI	 Congresso	 da	 Sociedade	 Internacional	 de	 Etnobiologia	 e	 Etnoecologia	 e	 XI	 Simpósio	 Brasileiro	 de	
Etnobiologia,	Belém,	Pará,	Brasil	
www.ise2018belem.com		
	
6-9	de	Setembro:		
XXV	Simpósio	de	Plantas	Medicinais	do	Brasil,	São	Paulo,	São	Paulo,	Brasil	
http://eventus.com.br/plantasmedicinais2018/		
	
2009	–		
Encontro	Nordestino	de	Entobiologia	e	Etnoecologia	
João	Pessoa,	Paraíba		
www.facebook.com/enee2019	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

9.	Oportunidades	de	Empregos	
	
UNIFESSPA,	São	Félix	do	Xingu,	Pará	(3	vagas	para	Magistério	Superior)	
Concurso	para	docente	nas	áreas	de:	 (1)	biodiversidade	e	ecologia	na	Amazônia;	 (1)	etnoecologia	na	amazônia;	
(1)	biologia	de	plantas,	evolução	e	entobiologia,	e	outras.	
Inscrições	até	11/02/2018	
https://sigrh.unifesspa.edu.br/sigrh/public/home.jsf;jsessionid=47642D090B4F0C3B06654FD7111540FC.node1	
	
	
UFRJ,	Museu	Nacional,	Rio	de	Janeiro,	Rio	de	Janeiro	(1	vaga	para	Magistério	Superior)	
Está	aberto	concurso	público	para	Magistério	Superior	na	área	de	Etnobotânica	para	o	Museu	Nacional	da	UFRJ.	
Edital	Nº	860,	de	20	de	dezembro	de	2017,	Código	MS227,	inscrições	até	6	de	fevereiro	de	2018	
	
	
UNESCO	(3	vagas)	
3	vagas	para	coordenador	estadual	de	execução	e	articulação	(projetos	socioambientais/	pescadores	artesanais),	
MA/	PA/	AM	–	inscrições	até	23/01/2018	
https://www.agrobase.com.br/oportunidades/2018/01/unesco-3-vagas-coordenador-estadual-de-execucao-e-
articulacao-projetos-socioambientais-pescadores-artesanais-ma-pa-am/	
	
	


