
Instruções para submissão de Trabalho Científico 
 

É prática tradicional do Encontro Anual de Etologia convidar toda a comunidade 
etológica para contribuir na construção da programação por meio da submissão 
de trabalhos científicos. O prazo de submissão de trabalho científico segue a 
data indicada no site oficial do evento.  

A qualificação dos trabalhos científicos caberá à Comissão Científica do EAE 
2022. Os trabalhos serão encaminhados a pareceristas ad hoc que avaliarão o 
conteúdo e mérito acadêmico considerando os seguintes critérios: 
 

• pertinência/importância do trabalho em relação a sua subárea de 
conhecimento; 

• clareza e objetividade na comunicação; 

• obediência às normas de forma; 

• resultados concretos e conclusões. 
 

Os trabalhos devem apresentar de modo explícito seus resultados e conclusões 
(mesmo que preliminares); não serão aceitos trabalhos que visem somente a 
apresentar ou descrever projetos. O parecerista poderá, a seu critério, indicar 
outra subárea para avaliação. Os trabalhos aprovados pelos pareceristas serão 
incluídos na programação científica do congresso e poderão fazer parte, a 
critério da Comissão Científica, de sessões orais ou sessões de pôsteres. Os 
autores serão informados do formato de apresentação. 
 
Os Trabalhos Científicos deverão promover a divulgação, a discussão e o 
avanço do conhecimento científico produzido pela comunidade brasileira em 
Etologia e áreas afins. Os trabalhos, de cunho teórico ou prático, deverão ter 
sido conduzidos com metodologia compatível e deverão apresentar resultados.  
 
As contribuições deverão ser submetidas em formato de resumo para a 
avaliação da Comissão Científica. Se aprovado, o trabalho poderá ser 
apresentado por um dos autores em forma de pôster ou oralmente, nas sessões 
correspondentes. Todos os trabalhos aprovados constarão nos Anais do Evento.  
 
Cada Trabalho Científico contará com um relator e revisores que farão 
recomendações/conclusões e apresentarão uma rápida síntese dos trabalhos 
durante o último dia do evento. 
 
As propostas de trabalhos científicos deverão seguir o formato do “Documento 
Modelo” exemplificado no site. Os  resumos de trabalhos científicos deverão 
conter: Título do trabalho: Deve ser preciso, sucinto e informativo, com 20 
palavras no máximo. Autores: Nome completo do autor ou autores. 
Filiação: informar o programa/curso, departamento, instituição, país e e-mail do 
autor, ou autores. O Resumo: Deve conter até 300 palavras no corpo do texto 
(não incluindo título, autores, filiação e palavras-chave), redigido em português 
parágrafo único e justificado. Deve também incluir os objetivos, métodos 
utilizados, resultados (incluindo dados e estatística breve), e conclusões. 
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 da pesquisa/bolsa, quando existente. 
Protocolo de aprovação CEUA (Comitê de ética no uso de animais) ou CEP 
(Comitê de ética em pesquisa): Inserir o número do protocolo de aprovação nos 
comitês, quando couber. Relevância para a sociedade: Descreva em até 100 
palavras quais os impactos, imediato ou futuro, do seu trabalho para a 
sociedade. O tema do EAE 2022 é Etologia em diálogo com a sociedade.. 
Observações: Palavras em idiomas distintos daquele usado no resumo devem 
ser grafadas em itálico enquanto neologismos ou acepções incomuns devem ser 
escritas entre “aspas”. Não deverão ser incluídas referências bibliográficas 
no resumo. Abreviações não usuais devem ser evitadas, mas quando usadas, 
devem ser definidas em sua primeira menção no texto do resumo. 
Usar sistema métrico de medidas. Os textos dos resumos serão analisados por 
uma comissão científica composta por profissionais da área e correções 
necessárias serão encaminhadas ao autor. Os resumos serão publicados nos 
Anais do evento. É responsabilidade dos autores garantir que o resumo esteja 
escrito de forma clara. Ao inserir os nomes dos autores, forneça os primeiros 
nomes completos, não apenas as iniciais. O autor apresentador deve ser 
indicado com um asterisco. Esteja ciente de que todos os autores 
apresentadores devem se inscrever no evento, durante o aceite da proposta. 
Observe que a sessão e a forma de apresentação escolhidas podem ser 
alteradas para poster ou apresentação oral, de acordo com a decisão do Comitê 
Científico e Organizador do EAE. O formato do poster será de 90cm x 120cm, 
orientação retrato (Vertical).  Os acabamentos podem ser: 1 – Com bastão e 
cordinha para pendurar; 2 – Apenas refilado (Cortado rente no tamanho 
especificado). Os meios de fixação podem ser: 1 – Bastão e cordinha para 
pendurar; 2 – Fita dupla face; 3 – Uso de velcro; 4 – Fixado com tachinhas ou 
alfinetes. 
 
As apresentações orais deverão ter a duração de apresentação sumária (“pitch”) 
de 10 minutos. O Simpósio terá a duração de 2 horas e contará com palestrantes, 
outras apresentações orais de trabalhos científicos e um diálogo final com todos 
os participantes do Simpósio e o público-alvo com duração de 30 minutos de 
interação. Os Simpósios acontecerão de 02 a 04/11/2022 e o apresentador do 
trabalho oral deverá permanecer durante todo o Simpósio relacionado à sua 
palestra para as discussões. Os proponentes serão comunicados sobre o 
resultado da avaliação da proposta a partir de Agosto de 2022 pelo e-mail 
informado no cadastro.  
 
As apresentações de trabalho científico em formato de pôster ou painel físico 
ocorrerão no formato de Sessão de Pôsteres. A sessão será organizada com o 
objetivo de reunir os trabalhos científicos nos diferentes temas da etologia. A 
sessão de pôsteres consiste na exposição do painel pelo apresentador de forma 
presencial. Os painéis poderão ser fixados nos suportes na manhã do dia 
(obrigatoriamente das 8 às 9h) em que ocorrerá a apresentação do pôster. 
 
São condições mínimas para a submissão dos trabalhos: 

• pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar com a inscrição 
confirmada no Congresso; 



• pelo menos um dos autores deverá estar presente na apresentação do 
trabalho; 

• cada autor poderá submeter no máximo três trabalhos por inscrição. 
 
Os resumos dos Trabalhos Científicos aprovados pela Comissão Científica farão 
parte dos Anais do 39o. EAE, que será confeccionado em formato digital (.pdf) e 
disponibilizado no site do evento. 
 
Poderão ser criadas sessões adicionais de apresentações orais, paralelas aos 
simpósios, a critério da Comissão Científica e o autor dos trabalhos poderá 
escolher se deseja apresentar seu trabalho de forma oral ou pôster. Os trabalhos 
aprovados pelos pareceristas serão incluídos na programação científica do 
congresso e poderão fazer parte, a critério da Comissão Científica, de sessões 
orais ou sessões de pôsteres. Os autores serão informados do formato de 
apresentação. 
 
Para efetivação da submissão será necessário preencher o “Documento Modelo” 
disponível para download no site do evento e anexá-lo ao formulário online. 
 
 
 


