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POR QUÊ?



Porque os métodos têm problemas

Porque os dados não foram analisados corretamente

Porque a história não foi bem contada

Porque não há nenhuma novidade nos resultados

Porque a discussão é especulativa

Porque o texto está mal escrito

POR QUÊ?



POR QUÊ?



DICAS

• Qual?

• Onde?

• Como?

• Quem?



QUAL?

Saiba exatamente para qual público você está contando 
sua história

TÁXON TEMA

Foco principal da história Organismo Teoria/Pergunta

Importância relativa de hipóteses Baixa Alta

Cobrança por novidades Baixa Alta

Implicações dos resultados Restritas Amplas

Abrangência da audiência Restrita Ampla



QUAL?

Contextualização teórica 

Lacuna teórica ou empírica 
a ser preenchida

Modelo ou sistema de 
estudo

PERGUNTAS 
& HIPÓTESES

INTRODUÇÃO
FOCADA 

NO TEMA

GERAL

ESPECÍFICO



QUAL?

Apresentação do grupo 
taxonômico 

Enumeração sobre o que sabe 
sobre um determinado tema 

neste grupo

Espécie estudada

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO
FOCADA 

NO TÁXON



ONDE?



ONDE?

23% dos revisores marcaram “Yes”

ACERTAR O ALVO

É CRUCIAL



ONDE?



ONDE?



ONDE?



ONDE?

Behavioral ecology
Evolutionary ecology

Zoology
Ecology



17 artigos da Animal 
Behaviour citados na revisão

ONDE?



ONDE?



COMO?

1. Antecipação de críticas e revisão idiomática



COMO?



COMO?

Vantagens da leitura crítica antes da submissão:

• Antecipa a detecção e correção de possíveis problemas 
que podem comprometer a aceitação do manuscrito 

• Provê comentários e sugestões que podem melhorar 
substancialmente a qualidade do trabalho 

• Pode ser usada como forma de vender o trabalho e 
eliminar revisores indesejados



COMO?



COMO?

2. Uma boa carta de encaminhamento



COMO?

Uma boa carta de encaminhamento deve conter:

• Síntese do objetivo do trabalho (perguntas e/ou hipóteses) e dos 
seu principais resultados 

• Indicação clara sobre qual é a novidade apresentada no trabalho e 
quais são suas principais qualidades

• Menção às pessoas que já leram o manuscrito previamente

• Breve justificativa da indicação dos nomes sugeridos como 
potenciais revisores

• Explicação de por que o trabalho é adequado para a revista



COMO?



COMO?

Dear Dr. Searcy,

Please find attached the manuscript entitled “Reproductive interference between two sibling species
of gift-giving spiders”, to be considered for publication in Animal Behaviour. In this study, we
investigated the possibility of reproductive interference between two semi-aquatic spiders,
Paratrechalea azul and P. ornata, which are sibling species, showing nearly indistinguishable
morphology and courtship sequences. Through controlled experiments in the laboratory, we first
evaluated possible asymmetries in the outcome of heterospecific encounters between males and
females. Then, we investigated weather chemical signaling could function as a pre-mating barrier
between the two species. Our results show that males of P. azul are unable to discriminate conspecific
from heterospecific female signs, which incurs in wasting time and energy in nuptial gift construction.
Males of P. ornata also make discrimination mistakes, but in a much lower frequency when compared
to P. azul males. Selective pressure for precise recognition of conspecific female signs is probably
stronger on P. ornata because males making discrimination mistakes are attacked and occasionally
consumed by heterospecific females, which are 20% larger. Females of both species exhibit signal
jamming, but only P. ornata females exhibit misdirected courtship toward heterospecific males, which
are 15% larger than conspecific males and may resemble high-quality mating partners.

Síntese do objetivo do trabalho (perguntas e/ou hipóteses) e dos 
seu principais resultados



COMO?

We think the manuscript is suitable for publication in Animal Behaviour because: (a)
it is a hypothesis-based study that provides the first experimental evidence on
reproductive interference in spiders; (b) the majority of the empirical papers on
reproductive interference in the last 10 years were published in this journal; (c) our
results were obtained following rigorous experimental protocols, with large sample
sizes, and taking into account the most relevant aspects of the reproductive biology
of the two studied species; (d) the implications of our findings were discussed in a
broad perspective that may be of interest for all readers working with reproductive
isolation, sexual selection, nuptial gifts, predatory exploitation, and species
coexistence.

Explicação de por que o trabalho é adequado para a revista + Indicação 
clara sobre qual é a novidade apresentada no trabalho e quais são suas 

principais qualidades



COMO?

Early versions of the manuscript have already received comments by several experts
either on the subject or on the taxonomic group. Moreover, since any of the authors
is English native speaker, the entire manuscript has been reviewed by the American
Journal Experts team. We would like to take the liberty to suggest the name of Dr.
Eileen A. Hebets as handling editor, and also four highly qualified professionals that
could provide useful comments on the current version of the manuscript as referees.
The following names were selected because they belong to different research groups
and published the most important theoretical and empirical contributions to the
subject treated in our manuscript:

• Axel Hochkirch (e-mail: hochkirch@uni-trier.de): he is the senior author of an
excellent review on reproductive interference that was published in 2008 and served
as the theoretical foundation to our manuscript.

• Karim Vahed (e-mail: k.vahed@derby.ac.uk): he is one of the greatest authorities
on the functions of nuptial gifts in arthropods, and his expertise on this subject may
be an important contribution to our manuscript.

Menção às pessoas que já leram o manuscrito previamente + Breve 
justificativa da indicação dos nomes sugeridos como potenciais revisores



QUEM?

EDITOR



QUEM?

Potenciais revisores:

• Especialistas internacionalmente reconhecidos 
no tema e/ou no táxon

• Pesquisadores que tenham sido muito citados 
no seu manuscrito

• Autores de trabalhos empíricos influentes ou de revisões 
recentes sobre o tema ou o táxon

• Pesquisadores com os quais você não tenha publicado

• Pesquisadores que não leram versões prévias do manuscrito



QUEM?

Use combinações de palavras no Web of Science para diagnosticar os 
potenciais revisores e estude os trabalhos mais recentes desses autores



QUEM?



QUEM?



QUEM?



1. Invista algum tempo buscando o periódico mais adequado 
para comunicar seus resultados (ONDE)

2. Tenha clareza sobre o seu público-alvo (QUAL)

3. Busque críticas e sugestões dos pares antes da submissão 
(COMO)

4. Venda seu peixe na carta de encaminhamento (COMO)

5. Indique bons revisores e evite desafetos (QUEM)

EPIFANIAS DA AULA


