
 
 

 
Será realizada em João Pessoa/PB, de 03 a 08 de junho de 2018, a união de quatro 

eventos científicos na área de pesquisa de elasmobrânquios (tubarões e raias - peixes 

cartilaginosos), com caráter internacional: III Sharks International Conference – X 

Reunião da SBEEL – Encontro Anual da AES – VI Encuentro Colombiano sobre Condrictios. 

 

A Sharks International Conference é o primeiro evento verdadeiramente internacional 

dedicado aos elasmobrânquios e teve suas primeiras duas edições realizadas em Cairns, 

Austrália (2010) e Durban, África do Sul (2014). Já as reuniões da SBEEL (Sociedade 

Brasileira de Estudos Elasmobrânquios) – que ocorrem bianualmente desde 1997 - 

representam o principal evento para discussão de pesquisa, conservação e gestão de 

elasmobrânquios no Brasil, com sua última edição em Penedo, Alagoas. A AES (American 

Elasmobranch Society) realiza suas reuniões anualmente desde 1987, incluindo uma 

edição no Brasil (Manaus, Amazonas/2003), com seu último encontro em Austin, Texas. 

A Fundação Squalus, criada em 2002, promove suas reuniões bianualmente (Encuentro 

Colombiano sobre Condrictios), com sua última edição realizada em Bogotá, 

Colômbia/2016.  

 

A próxima edição destes eventos acontecerá em João Pessoa/PB – Brasil, juntando 

colaborativamente a Sociedade Brasileira de Estudos de Elasmobrânquios (SBEEL), 

a American Elasmobranch Society (AES) e a Fundação Squalus da Colômbia, 

fazendo com que o evento seja ainda mais notável! Este fato torna o evento no Brasil o 

maior já realizado em toda a história nesse tema. 

 

As atividades do evento incluirão conferências, simpósios, minicursos, apresentações 

orais e de painéis, além de reuniões das sociedades científicas envolvidas e atividades 

sociais e culturais envolvendo todos os participantes esperados, em um total de 520 

pessoas, entre profissionais, pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação.  

 

 

 

 



 
 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições já estão abertas no site oficial www.sharksinternational.org.br. Temos 

valores promocionais especiais até dia 13 de janeiro de 2018. 

Vale destacar que sócios adimplentes das Sociedades têm desconto exclusivo! 

 

 

 

SERVIÇO 

 

III Sharks International Conference – X Reunião da SBEEL – Encontro Anual da AES – 

VI Encuentro Colombiano sobre Condrictios  

 

Data: 03 a 08 de junho de 2018 

Local: Hotel Tropical Tambaú (Av. Almirante Tamandaré, 229 - Tambaú, 58039-010) - 

João Pessoa, PB - Brasil. 

 

Inscrições e Informações: contact@sharksinternational.org.br | +55 51 3388-4944 

Site: www.sharksinternational.org.br  
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