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Prezado proponente,

Em nome da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), do comitê de organização do XXXV Encontro Anu-
al de Etologia (XXXV EAE) e do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), comu-
nicamos o seguimento do processo de recepção das propostas para seleção da programação do XXXV 
Encontro Anual de Etologia (EAE) que ocorrerá de 15 a 18 de Novembro de 2017.

No intuito de especificar as informações sobre os simpósios e minicursos propostos solicitamos aos 
proponentes o preenchimento de novo formulário de propostas que pode ser acessado aqui. O simpó-
sio deverá ter uma hora de duração, e poderá contar, a seu critério, com 3 ou 4 palestrantes, incluindo 
o proponente. Os proponentes deverão agora informar também o título e o resumo de cada uma das 
palestras, apresentando assim informações detalhadas para a seleção da proposta. Destas submissões, 
que serão recebidas até 19 de maio de 2017, serão selecionadas as propostas que irão compor a pro-
gramação final do evento. Reafirmamos que seria interessante que um ou mais dos componentes do 
simpósio também oferecessem minicursos (acesse o formulário aqui).

Como já informado anteriormente, este ano temos uma novidade. Os participantes (que moram no 
Brasil) do melhor simpósio ganharão passagem para um destino turístico na Bahia, com duas noites de 
estadia. O prêmio implica na reapresentação deste simpósio durante esta estadia; implica também na 
submissão dos textos deste simpósio para publicação no periódico da SBEt, Current Ethology.

Para maiores informações sobre o XXXV EAE acessem nosso site www.xxxveaetologia.wixsite.
com/2017 e página no facebook https://www.facebook.com/EAE17/. Abriremos também, em breve, a 
submissão de pôsteres e comunicações orais. Outras informações podem ser obtidas na página ou no 
facebook da SBEt. Por favor, não hesite em contactar a comissão organizadora com perguntas, suges-
tões, críticas e elogios, através do email xxxveaetologia@gmail.com.

Estamos ansiosos para vê-lo(a) em Salvador!
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