
Instruções para submissão de Mini-Curso 
 

É prática tradicional do Encontro Anual de Etologia convidar toda a comunidade 
etológica para contribuir na construção da programação por meio da submissão 
de propostas de mini-cursos. O prazo de submissão de proposta de mini-curso 
segue a data indicada no site oficial do evento.  

A qualificação dos mini-cursos caberá às Comissões Organizadora e Científica 
do EAE 2022 e os critérios serão: qualidade, atualidade e relevância do tema 
proposto, qualificação dos palestrantes indicados, aderência da proposta ao 
tema do evento, formato e duração da proposta. As Comissões Organizadora e 
Científica poderão dar sugestões de melhorias às propostas aceitas em um 
processo de revisão aos pares. Também serão considerados o currículo, a 
experiência na área do ministrante responsável pela proposta, a viabilidade de 
execução (logística, financeira), a previsão de interesse por parte do público 
participante do Congresso e o ineditismo quando comparado a sessões 
anteriores do EAE.  
 
O proponente de mini-curso deverá obrigatoriamente, no ato do aceite da 
proposta estar inscrito no Congresso (a inscrição ao Congresso será sem ônus 
para o proponente). 
 
O mini-curso deverá promover a instrução, capacitação e integração de 
interessados em Etologia e áreas afins, por meio de cursos de curta duração 
durante a realização do EAE. O mini-curso deve ser estruturado em uma série 
de conteúdos e/ou atividades, ser organizado por profissional qualificado com o 
objetivo de instruir e capacitar os participantes em algum tema ou habilidade 
específicas da etologia.  
 
O proponente deverá especificar a infra-estrutura necessária para o mini-curso, 
salas de aula com especificação do número de pessoas, necessidade de 
computadores especificando o número, se a campo o tipo de local e infra-
estrutura necessários lembrando que a PUCPR conta com estrutura de salas de 
aulas convencionais e de metodologia ativa com capacidades que variam de 15 
a 80 alunos (sujeito à disponibilidade) e fazenda experimental também com salas 
de aulas e com as seguintes espécies animais: Bovinos de Leite (50 vacas em 
sistema free stall, ordenha robótica, etc.), Bovinos de Corte (10 animais a pasto), 
Equinos (15 animais adultos em protreiros), Ovinos (120 ovelhas em sistema 
semi-confinado, pasto e aprisco), Coelhos (60 matrizes em sistema convencional 
de produção de carne). Nas instalações existem centro de manejo animal com 
troncos de contenção. Especifique cada necessidade para o mini-curso e 
buscaremos adequá-las. 
 
O mini-curso deverá ter a carga horária mínima de 03:30h (meio-período) até 
07h (dois períodos), considerando que os mini-cursos ocorrerão no dia 01 de 
Novembro de 2022 das 09h às 12:30h e das 14h às 17:30h. Os proponentes 
serão comunicados sobre o resultado da avaliação da proposta a partir de Julho 
de 2022 pelo e-mail informado no cadastro.  
 



A proposta de mini-curso deverá seguir o formato do “Documento Modelo” 
exemplificado no site. Deverá conter entre 1200 palavras no corpo do texto (não 
incluindo título, autores, filiação e palavras-chave), redigido em português, 
parágrafo único e justificado. Deve apresentar a justificativa, os conteúdos a 
serem abordados, o público-alvo, indicação da carga horária de 03:30 horas ou 
07 horas de cada mini-curso (das 9:00 às 12:30 e/ou das 14:00 às 17:30) e a 
preferência de período (se manhã e/ou a tarde), a metodologia e a infra-estrutura 
necessárias. Palavras-chave: Apresentar até três (3) palavras-chave, em ordem 
alfabética e separadas por vírgulas. Não devem conter ponto-final. Não usar 
palavras que já estejam no título. Apoio Financeiro: Identificar a agência de 
fomento/patrocínio responsável pelo suporte financeiro do mini-curso. 
Relevância para a sociedade: Explicar como o seu mini-curso impacta 
positivamente a sociedade. Observações: Palavras em idiomas distintos daquele 
usado na proposta devem ser grafadas em itálico enquanto neologismos ou 
acepções incomuns devem ser escritas entre “aspas”. Abreviações não usuais 
devem ser evitadas, mas quando usadas, devem ser definidas em sua primeira 
menção no texto da proposta. Usar sistema métrico de medidas. Os textos da 
proposta serão analisados pelas Comissões Científica e Organizadora, 
compostas por profissionais da área. As correções necessárias serão 
encaminhadas ao autor. É responsabilidade dos autores garantirem que a 
proposta esteja escrita de forma clara. Ao inserir os nomes dos autores, forneça 
os primeiros nomes completos, não apenas as iniciais. A forma de participação 
de cada autor no mini-curso deve estar especificada na proposta. Esteja ciente 
de que todos os autores devem se inscrever no evento, durante o aceite da 
proposta. Será aceita somente uma proposta de mini-curso por proponente. 
 
Para efetivação da submissão será necessário preencher o “Documento Modelo” 
disponível para download no site do evento e anexá-lo ao formulário online. 
 


