
01 de Novembro (Terça-Feira)

Credenciamento  
08:00 – 18:30 
                     Local - Saguão dos Auditórios do Bloco 3 (verde) – Piso Térreo. PUCPR - Curitiba

09:00 – 17:30 Comportamento e Manejo de Animais Silvestres em Cativeiro - Sergio Luiz Gama Nogueira Filho - UESC;
Liane Cristina Ferez Garcia - Centro Universitário do Distrito Federal.
Local: Sala 103 Bloco 5 (vermelho)

09:00 – 17:30 Métodos Analíticos para Estudo de Estrutura Social Animal - Maurício Cantor - Oregon State University.
Local: Sala 03 Bloco 5 (vermelho)
09:00 – 17:30 A Bioacústica como Método Não-Invasivo na Etologia -  Patricia Paludo - UFRGS. 
Local: Sala 101 Bloco 5 (vermelho)
09:00 – 17:30 Metodologias de Estudo do Comportamento Humano - Lilian Cristina Luchesi - USP. 
Local: Sala 102 Bloco 5 (vermelho)

09:00 – 17:30 Divulgando a Etologia na Sociedade a partir dos Peixes: De Textos a Podcasts - Caroline M. Maia -
FishEtho Group; Alianima.
Local: Sala 205 Bloco 5 (vermelho)

09:00 – 17:30 Avaliação do Comportamento In Situ de Mamíferos Terrestres - Alessandra Bertassoni - UFG; Ana Maria
Nievas - Unespar.
Local: Sala 104 Bloco 5 (vermelho)

09:00 – 17:30 Tecnologias de Precisão para Bovinos Leiteiros - João Cardoso Costa - University of Kentucky;  Ruan R.
Daros - PUCPR; Frederico Vieira - UTFPR
Local: Fazenda Gralha Azul (FEGA) - Transporte gratuito saindo às 8:15h do portão 4 da PUCPR - Curitiba 

Minicursos tempo integral*
                     

09:00 – 17:30 Manejo Comportamental de Cães - Natalia Albuquerque - USP.
Local: Auditório Gregor Mendel Bloco 3 (verde) - piso térreo

REFERENCES

Programação do encontro

Minicurso meio período *
 
                     
14:00 – 17:30 Validação de Etograma - Marta Luciane Fischer - PUCPR; Lays Cherobim Parolin - PUCPR

Cerimônia de Abertura - Coquetel Open bar e Open food**
20:00 - 23:00
Homenagens
Premiação César Ades 2021
Apresentação do grupo Einigkeit Tanzgruppe
Local: Associação Paranaense de Medicina - Rua Candido Xavier, 575 – Água Verde – Curitiba-PR

Apoio

Organização:

* É permitida a inscrição em somente um minicurso. Os minicursos podem ser comprados avulsos no nosso website
**A entrada para o coquetel deve ser comprada avulsa em nosso website



02 de Novembro (Quarta-Feira)

07:00 - 08:00 Credenciamento e Fixação dos Pôsteres

08:00 - 08:30 Homenagem: Profa. Maria Emília Yamamoto, UFRN

Plenária 1: O grupo como medida de cooperação: Dos saguis aos devotos
08:30 - 09:30 - Moderadora: Dra. Selene Nogueira, UESC
                     

Palestrante: Maria Emília Yamamoto - UFRN 
09:30 - 10:00 Café com Pôster - sessão 1

Simpósio 1:  A objetividade científica e o estudo das emoções e do comportamento
10:00 - 11:20 - Moderador: Dr. Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, UFSC

Antropomorfização, objetividade científica e o estudo das emoções em cães – Natalia Albuquerque, USP
A avaliação do temperamento de bovinos de corte e leiteiros – Mateus Paranhos da Costa, UNESP
O mundo nas costas: Comportamento maternal de tamanduás-bandeira – Alessandra Bertassoni, UFG
Expressões vocais de emoções em criações de pacas (Cuniculus paca) - Selene Siqueira da Cunha Nogueira, UESC

Regulação Emocional em Gêmeos - Victoria Menegon
Evitação ansiosa se mantém ao longo do desenvolvimento de guppy (Poecilia reticulata) - Fabiana Furtado
Como a personalidade está relacionada aos problemas comportamentais de adaptação de gatos recém-adotados? -
Isadora Travnik
Relação entre personalidade e hierarquia de dominância em queixadas (Tayassu pecari) - Lucas Rossini
O efeito do temperamento de vacas leiteiras sobre a produção: Uma revisão sistemática - Aline Sant'Anna

11:20 - 12:10 Apresentações orais

12:10 - 12:30 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo da Plenária 1 e Simpósio 1

12:30 - 14:00 Almoço - Yama Restaurante (Bloco laranja)

Plenária 2: Aranhas sul-americanas: quebrando paradigmas de seleção sexual
14:00 - 15:00 - Moderadora: Dra. Briseida Resende, USP
                     

Palestrante: Anita Aisenberg - Clemente Estable Biological Research Institute - Uruguay
15:00 - 15:30 Café com Pôster - sessão 2

Simpósio 2: Estudos Naturalísticos e o Ensino da Etologia 
15:30 -16:10 - Moderador: Dr. Pedro Diniz, UnB

O durável e o passageiro: Tradições comportamentais e oportunidades de aprendizagem social em macacos-prego
(Sapajus spp) – Dr. Eduardo Benedicto Ottoni, USP (Online)
Divulgação científica em comportamento e bem-estar animal: um diálogo com a sociedade a partir dos peixes – Dra.
Caroline M. Maia, FishEthoGroup (FEG) Association, Alianima  

16:10 - 17:10 Apresentações orais
Comportamento animal como ferramenta para a introdução do conceito de evolução - Mariana Ines da Silva
Papel da cor do quelípodo no reconhecimento de espécies em caranguejos chama-maré - Bruna Silva
Relação entre o comportamento de manuseio de infantes e catação em macacos-prego-pretos (Sapajus nigritus)
(Goldfuss, 1809) - Felipe Pereira
Machos de tangará (Chiroxiphia caudata, Passeriformes: Pipridae) se organizam para dançar? Evidência de segregação
em exibições cooperativas de cortejo - Helena Ody
Comportamentos brincalhões de machos subordinados de bugios em contextos competitivos: casos de 

Vizinhança em alerta: função do canto defensivo de Gymnodactylus geckoides - Romana Andrade
       manipulações táticas? - Lucas Aguiar

17:10 - 17:30 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo da Plenária 2 e Simpósio 2

17:30 - 18:00 Discussão: O dilema de "publicar" para cientistas de países de "economias emergentes e em
desenvolvimento” – Palestrante: Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, UFSC; Moderadora: Selene Nogueira, UESC

18:00 - 20:00 Assembleia Geral Ordinária da SBEt: Pauta Oficial
20:35 Programação Social Livre: Lista disponibilizada com opções de bares e restaurantes para conhecer em
 Curitiba

Local - PUCPR - Auditório Gregor Mendel - Bloco 3 (verde) – Piso Térreo

Apoio



03 de Novembro (Quinta-Feira)

08:00 – 09:00 Credenciamento

Plenária 4 - The scientific assessment of felt emotions in animals: a critical approach
14:00 - 15:00 - Moderador: Dr. Ruan Daros, PUCPR
                     

Palestrante: Daniel M. Weary - University of British Columbia - Canadá (online)

09:30 – 10:00 Café com Pôster - sessão 3

Preferências e motivações em peixes: novas abordagens para o bem-estar, Caroline M. Maia
Implicações do treinamento para a primeira ordenha na reatividade de Cabras da raça Saanen - Mayara Andreoli
Efeito da paridade no comportamento de vacas Gir no periparto - Aline Sant'Anna
Influência de genero e manejo misto no julgamento de vies em suínos de crescimento e terminação 
(Influence of gender and mixed management on judgment bias of growing-finishing pigs) - Angela C. F. Oliveira
Efeito da sombra e da água na disputa pelo recurso alimentar - Sergio Acuña Ballasteros
Percepção dos tutores em relação ao corte de asas e promoção de bem-estar as aves de estimação - Rodrigo M. 

Um jogo interessante ou meu prato predileto? Respostas de cães a diferentes interações com pessoas, e a distintos
reforços alimentares - Iara Wolbert 

Aguiar

11:00 - 12:10 Apresentações orais

12:10 - 12:30 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo da Plenária 3 e Simpósio 3
12:30 - 14:00 Almoço 

Plenária 3 - Múltiplas ferramentas para desvendar os mecanismos da pesca
cooperativa entre botos-da-tainha e pescadores artesanais
08:30 - 09:30 - Moderadora: Dra. Maria Jose Hotzel, UFSC 
Palestrante: Mauricio Cantor - Oregon State University - EUA

15:00 – 15:30 Café com Pôster - sessão 4

17:50 - 18:20 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo do Simpósio 4
20:30 Programação social: Bar do Alemão

Simpósio 3: Bem-estar dos animais domésticos e silvestres
 10:00 - 11:00 - Moderador: Dr. Leandro Batista Costa, PUCPR

A estimulação corporal tátil como ferramenta para melhorar o bem-estar de peixes – Eliane Gonçalves De Freitas -
UNESP (online)
Inflamação, dor e instalações têm impacto na microbiota vaginal, expressão gênica no corpo lúteo e nos resultados
de bem-estar de porcas e seus filhotes – Adroaldo Jose Zanella - USP
Bem-estar e uso de antibióticos na suinocultura – Maria Jose Hötzel - UFSC

Simpósio 4: Ferramentas na Avaliação do Comportamento 
15:30 - 16:50 - Moderador: Dr. Lucas Aguiar, UFPR

16:50 -17:50 Apresentações orais

Realidade Virtual na Saúde Mental - Psicóloga Clínica Nataly Martinelli - VHMind
A Bioacústica como ferramenta não invasiva - Patricia Paludo - UFRGS
Uma revisão do uso e validação da precisão de tecnologias leiteiras (TLP) para monitorar vacas e bezerras leiteiras:
como usar TLP na pesquisa de etologia aplicada?  Joao Henrique Cardoso Costa - University of Kentucky
SocialH: pacote R para determinar a dominância social de bovinos usando dados de cochos eletrônicos –  Matheus
Deniz - UNESP

Efeito do acionamento automático de ventiladores no comportamento de vacas leiteiras criadas em compost barn -
Frederico M. Vieira
Papel da coloração do substrato na mudança de cor da Maria-Farinha (Ocypode quadrata) - Vitória Silva
A ingestão de água para redução do calor supera a hierarquia social em vacas leiteiras durante o pré-parto - Karolini
Tenfen
A temperatura superficial e a resposta comportamental a manipulação no tubo variam entre sexo em entilopes 
Addax nasomaculatus  mantidos em cativeiro (La temperatura superficial y la respuesta comportamental a la
manipulación en el tubo varían entre sexos en antílope Addax nasomaculatus mantenidos en cautiverio) - María L.
Pacheco
Validação de tecnologias de monitoramento de doenças respiratórias: podemos confiar no padrão ouro? - Luís F. C.
Garrido
Teste de sensor de monitoramento do comportamento ingestivo e aplicação em saúde de vacas leiteiras - Karine A.
Dijkinga 

Local - PUCPR - Auditório Gregor Mendel - Bloco 3 (verde) – Piso Térreo



04 de Novembro (Sexta-Feira)

08:00 - 09:00 Credenciamento                 

Plenária 5: Efeitos da Urbanização no Comportamento e Saúde das Aves
08:30 - 09:30 - Moderadora: Dra. Lilian Manica, UFPR                     
Palestrante: Kevin McGraw -  Arizona State University - EUA
09:30 - 10:00 Café com Pôster - sessão 5

Respostas anti-predatórias de anfípodes marinhos a pistas de alarme de coespecíficos sob os efeitos do aumento da
temperatura dos oceanos - Fernanda Correa
Interações interespecíficas entre macacos-prego-pretos Sapajus nigritus e outros vertebrados em um fragmento
florestal no norte do Paraná, Brasil - Rafaela Cavichia
Padrão de atividades de um bando de macacos-prego-pretos (Sapajus nigritus) no norte do Paraná – Laura Radi
Sabiás urbanos alteram seu local de nidificação em resposta ao menor fluxo de pessoas durante a pandemia de
COVID-19 – Mariane Paduim
Efeitos da distância territorial e do ciclo de atividade humana na agressividade do João-de-barro (Furnarius rufus) -
Paulo Amorim

11:20 - 12:10 Apresentações orais

12:10 - 12:30 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo da Plenária 5 e Simpósio 5
12:30 - 14:00 Almoço 

Plenária 6: Políticas Públicas Ambientais para a Conservação e o Bem-Estar dos Animais
14:00 - 15:00 - Moderador: Cristiano Azevedo, UFOP
                     

Palestrante: Eunice L. Chrestenzen de Souza - IBAMA-PR

15:00 – 15:30 Café com Pôster - sessão 6

Simpósio 6: Bem-Estar Único, Legislação e Regulamentação
15:30 - 17:10 - Moderadora: Dra. Andreia De Paula Vieira, SBEt - Região Sul, Articuladora da ISAE no Brasil

Parâmetros macroecológicos e parasitismo por malária aviária: a interação entre coloração de plumagem, traços da
história de vida, fisiologia e parasitismo - Victor A. de Souza Penha - UFPR
Interações Humano-Animal: Um componente essencial para o bem-estar de equídeos de trabalho - Tamara Tadich
Gallo - Universidad Austral de Chile
O “ser” equídeo em primeiro lugar – Denise Pereira Leme - UFSC
Bem-Estar Animal no Serviço Veterinário Oficial (SVO) - Lia Treptow Coswig - MAPA
O sistema CEP-CONEP: quais as bases fundamentais para pesquisas com seres humanos - Jonas Byk - UFAM

 

18:00 - 18:20 Diálogo com todos os apresentadores e público-alvo da Plenária 6 e Simpósio 6

18:35 - 20:00 Cerimônia de Fechamento: Premiações, Organizadores do EAE 2023, Fechamento, Agradecimentos

Simpósio 5: Efeitos Antropogênicos na Conservação e no Bem-Estar Animal
10:00 - 11:20 - Moderadora: Dra. Ana Paula Vidotto Magnoni, UEL

Diversificação comportamental em platirrinos ao longo do tempo evolutivo: abordagens etológicas, genômicas e
biogeográficas - Jessica Ward Lynch - University of California
Influência da Poluição Sonora na Comunicação das Aves - Pedro Diniz - UnB
O Comportamento de Vacas Leiteiras em Sistemas Silvipastoris: O que sabemos e para onde vamos? – Frederico
Márcio Corrêa Vieira - UTFPR
Expressão de estereotipias como estratégia de enfrentamento: pistas neuroepigenéticas na programação fetal – 
 Patrícia Tatemoto - USP

17:10 - 18:00 Apresentações orais
Mitigação de Acidentes Rodoviários Envolvendo Capivaras – André Nogueira
Comportamentos afiliativos de gatos domiciliados e de abrigo no Teste da Base Segura - Cinthia Takeda
Tecnologia digital e participação social no enfrentamento da febre amarela (FA) em São José dos Pinhais (SJP) e Brasil -
Haroldo Greca Jr
Analise preliminar das etapas classificatórias de uma prova de doma - Rafael H. P. Silva
Dilemas da produção animal: como os agricultores lidam com a dualidade entre cuidar e usar - Letícia Nogueira

18:20 - 18:35 Intervalo

Local - PUCPR - Auditório Gregor Mendel - Bloco 3 (verde) – Piso Térreo



02 de Novembro (Quarta-Feira)

REFERENCES

Ana Flavia Prado Antunes de Faria - Relação entre reatividade na ordenha e hiperqueratose de tetos em vacas
Girolando
Ana Laura Gervinski - Revisão sistemática sobre métodos de avaliação da personalidade equina e relação com o
desenvolvimento de comportamento anormal
Andrea R. Bueno Ribeiro - Dominância e estratégias comportamentais de bodes mantidos em baias coletivas:
resultados preliminares
Anna Julia Bessa Fernandes - Adestramento No Manejo Da Interação Agonística Entre Duas Cadelas Residentes Do
Mesmo Domicílio – Relato De Caso
Camila Trojanovski das Neves - Associação entre a gravidade do caso de síndrome cólica e o comportamento facial
de equinos
Delane Ribas da Rosa - Horário de ordenha, comportamento alimentar e desempenho produtivo de vacas leiteiras a
pasto
Ruan R. Daros - Relação entre comportamento reprodutivo primário e escore de remoção de tinta da região sacral de
fêmeas da raça Nelore

Sessão 1 (9:30 - 10:00)
                     

Sessão 2 (15:00 - 15:30)
                     

Francisco José Fornari Sousa - Investigação do bem-estar em cavalos de equoterapia no Brasil
Gabriel Kioshi Cavalari Nakamura - Desenvolvimento de novo teste de comportamento para leitões usando um laser
(Development of a new behavioral test in piglets using a laser pointer)
Laize Guedes do Carmo - Uma revisão sistemática sobre estados emocionais de equinos
Lara Caveanha Gragnanello - Temperamento de cervídeos e sua influência nos processos de aprendizagem
Manoel Carlos Souza Ferreira - Ingestão de alimento e água em ovinos Santa Inês classificados quanto ao nível de
tolerância ao calor durante estresse térmico
Maria Guilhermina Marçal Pedroza - A relação entre o comportamento de bezerras leiteiras e o ganho de peso
médio diário
Mayara Andrioli - Efeitos do treinamento para a primeira ordenha na produção de leite em Cabras primíparas da raça
Saanen
Rafael Hernique Prado Silva - Autoavaliação versus avaliação dos jurados em prova de doma de equinos
Luísa Iliriana Costa Muço - Enriquecimento ambiental sensorial sobre o comportamento de onças pintadas: um
estudo de caso
Luís Fernando Costa Garrido - Os suínos se habituam à metodologia de indução de tosse?
Sarina Sierra - Resposta Comportamental a manipulação invasiva em brete entre ambos sexos em Addax
nasomaculatus em cativeiro (Respuesta comportamental a la manipulación no invasiva en tubo entre ambos sexos en
Addax nasomaculatus en cautiverio)

Organização:

Apoio

Café com Pôster



03 de Novembro (Quinta-Feira)

REFERENCES

Bianca Cambiaghi e Silva - Revisão sobre os fatores que afetam o comportamento agressivo em ciclídeos
neotropicais
Caroline Marques Maia - Tilápia-do-Nilo prefere interagir com toca do que com estrutura complexa
Sergio Acuña Ballesteros - Relação entre cor do bebedouro e ingestão de água de bovinos criados a pasto
Elisa Cesário Pereira Stadnick - Percepção de jovens a respeito da senciência animal
Felipe dos Santos Machado Pereira - Influências sobre o comportamento de catação em fêmeas de macacos-prego-
preto (Sapajus nigritus) (Goldfuss, 1809). 
Felipe Garcia Rosa - Semelhanças e diferenças no desenvolvimento de crianças gêmeas: um estudo longitudinal
Giulia Jacomo Paixão de Carvalho - Estudo de caso: A influência do enriquecimento ambiental no comportamento
de Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) sob cuidados humanos na Fundação Zoológica de Cali
Guilherme Akira Awane - Comportamento posicional de forrageio de macacos-pregopretos Sapajus nigritus
(Goldfuss, 1809) em fragmentos de mata e espaços urbanos
Julia dos Santos Gutierres - Escolha ativa de ferramentas de quebra por Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809), em
fragmento florestal de Mata Atlântica
Maria Gabriella Rufino Madruga - Serão os quatis selvagens (Nasua nasua) capazes de resolver o problema dos fios
paralelos? Um estudo experimental.

Sessão 3 (9:30 - 10:00)
                     

Sessão 4 (15:00 - 15:30)
                     

Júlia Marçal Müller - Estudo de caso da análise comportamental descritiva de Toninha (Pontoporia blainvillei) solitária
no Porto de Santos, Brasil
Leonardo Cezar Silva Costa - Estudo de caso acerca do desenvolvimento sexual inicial em uma população selvagem
de Sapajus libidinosus
Letícia Oliveira da Silva - A influência do enriquecimento ambiental no comportamento de Macaca mulatta
(Zimmermann, 1780) em um criadouro científico de primatas não humanos
Lilian Cristina Luchesi - Ansiedade e temperatura facial: nariz como espelho do dilema luta ou fuga
Maria Gabriella Rufino Madruga - Aspectos ecológicos e comportamentais de Bradypus variegatus (Schinz, 1825)
(Xenarthra, Bradipodidae) em um fragmento de Mata Atlântica.
Thiago Deruza Garcia - Dieta de macacos-prego-pretos Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809) em áreas urbanas e
fragmentos de mata naturais
Gabriel Brambila Milleo - Etograma de quatis-de-cauda-anelada Nasua nasua (Linnaeus, 1766) de um fragmento
urbano de Mata Atlântica em Londrina-PR.
Thiago Campos da Silva - Análise do comportamento e da pelagem em diferentes etapas do desenvolvimento de
bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans)
Flora Beatriz Berkembrock Mandarino - Desenvolvimento precoce de infantes sob cuidados humanos no Centro de
Pesquisas Biológicas de Indaial/Projeto Bugio 

Organização:

Apoio

Café com Pôster



04 de Novembro (Sexta-Feira)

REFERENCES

Café com Pôster

Cinthia S. Y. Takeda - Estudo da vocalização de gatos durante o Teste de Base Segura 
Aline Cristina Sant'Anna - Minha casa, minhas regras: Relação entre a disponibilidade do enriquecimento ambiental
para gatos domésticos e o manejo indoor e outdoor
Daiana de Souza Machado - Crenças culturais e gatos domésticos: prevalência e conexões com o bem-estar animal
Diogo Jackson de Aquino Silva - Sinalização visual desonesta no caranguejo chama-maré (Ocypodidae: Leptuca
leptodactyla)
Gabriel Pimenta Murayama - Evidência experimental de que pesticida pode matar ou ser ineficaz contra o escorpião
amarelo Tityus serrulatus
Gabriela de Araújo Porto Ramos - Respostas individuais ao manejo de rotina podem refletir o temperamento em
papagaios cativos
Gustavo Nunes de Almeida - Efeitos de longo prazo de um treinamento para soltura de psitacídeos cativos
Gustavo Zigovski de Paula -  Avaliação de aditivos homeopáticos e seus efeitos no comportamento de leitões
(Evaluation of a homeopathic additive and its effects on piglet’s behavior)

 Sessão 5 (9:30 - 10:00)
                     

Sessão 6 (15:00 - 15:30)
                     

Jaira de Oliveira - Avaliando o óbvio: a marca a fogo tem impacto negativo no bem-estar dos bovinos.
Kelly Keffny Souza Duarte - Armazenamento de calor em ovelhas Santa Inês submetidas a desafio térmico em
câmara climática
Luísa Iliriana Costa Muço - Enriquecimento ambiental sensorial sobre o comportamento de onças pintadas: um
estudo de caso
Matheus Deniz - O comportamento social é pouco explorado em estudos de bovinos criados em sistema silvipastoril
Rafaela Thaler - Sinais agonísticos entre machos do lagarto Liolaemus salinicola (Iguania: Liolaemidae): quem avisa
amigo é
Elmer Modesto Elvir Hernandez - Avaliação da fitase adicionada à dieta e seus efeitos no comportamento de leitões
recém-desmamados
Thiago de Freitas Cordeiro - O papel da coloração da carapaça na preferência de parceiros no caranguejo chama-
maré Leptuca leptodactyla (Crustacea: Ocypodidae)
Martinho Cardoso de Carvalho Junior - Escolha de parceiros e acasalamento em Stiphra robusta Mello-Leitão 1939,
(Orthoptera: Proscopiidae)
Miguel da Silva Schaffrath - Diferenças no comportamento de busca por hospedeiro entre duas linhagens do
Carrapato do cão (Rhipicephalus sanguineus)
Catarina Oliveira Salvi - Desinformação e agressão contra primatas não-humanos e a situação da varíola dos
macacos no Brasil
Sergio Acuña Ballesteros - Efeito do arranjo silvipastoril no uso que os animais da raça crioula “Chino
Santandereano” dão às arvores: Estudo de caso

Organização:

Apoio


