
A Marinha do Brasil (MB) promove o XIV Encontro de 
Tecnologia em Acústica Submarina - XIV ETAS, 
organizado pelo Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM 
e pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - COPPE/UFRJ. Este Encontro integra o 
Calendário de Atividades de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da MB para 2022.

APRESENTAÇÃO

Ser um fórum nacional para reunir representantes da 
MB, da indústria, do meio acadêmico e dos centros de 
investigação tecnológica que atuam na área de acústica 
submarina. As principais subáreas a serem propostas no 
conclave concernem em:

•    Engenharia de Equipamentos Acústicos Submarinos;

•    Geoacústica;

•    Oceanografia Acústica;

•    Posicionamento Acústico;

•    Propagação Acústica Submarina;

•    Processamento de Sinais Acústicos Submarinos; e

•    Sistemas Sonar; e

•    Caracterização de Materiais Piezoelétricos.

Para mais informações acerca das inscrições e 
submissões de trabalhos acesse a página do ETAS no site 
do IPqM  ou no site https://www.marinha.mil.br/ipqm/etas
do Laboratório de Processamento de Sinais da UFRJ 
www.lps.ufrj.br/~etas.

OBJETIVOS
FINALIDADE

O XIV ETAS será realizado de forma virtual no período de 
10 a 11 de novembro de 2022. O link será divulgado aos 
participantes e ouvintes via email. 

Para maiores detalhes:

Telefone - (21) 2126-5613 ou (21) 2126-5645

Email - etas.ipqm.mb@gmail.com

LOCAL E DATADATA DO EVENTO

O Prêmio Talento ETAS visa incentivar e promover o 
desenvolvimento de trabalhos científicos na área de 
Acústica Submarina para alunos de graduação e pós-
graduação.

O desafio proposto para esta edição, seus respectivos 
dados e a norma de participação encontram-se disponíveis 
n o s  s i t e s   e   w w w. m a r i n h a . m i l . b r / i p q m / e t a s
www.lps.ufrj.br/~etas. 

O desafio desta versão apresenta dados acústicos 
submarinos onde o(a) participante poderá fazer diversas 
análises nos dados, apresentá-las e explicá-las num 
relatório em formato de artigo (templates disponíveis nos 
sites).

PRÊMIO TALENTO ETAS

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

DATAS IMPORTANTES

Entrega de artigo resumido 

Notificação da aceitação 
do trabalho

Entrega do trabalho completo 
e inscrição para palestrantes

Até 18 de setembro

Até 16 de outubro

Até 23 de outubro

Até 6 de novembro

Os trabalhos devem ser submetidos em formato de artigo 
resumido e, após aceitação, deverão ser entregues em 
versão final (artigo completo) para publicação nos Anais do 
XIV ETAS. A avaliação dos trabalhos será realizada por um 
Comitê Científico, tendo como critério a relevância para a 
área de Acústica Submarina. A aceitação do trabalho 
implica na inscrição de, pelo menos, um autor para 
apresentá-lo.

O artigo e sua respectiva versão final deverão ser 
entregues em formato PDF com base nos templates em 
LaTeX ou em Word, cujas configurações de diagramação, 
fonte de texto, fonte de título de artigo, fonte de título de 
figura ou tabela, espaçamento entre linhas, espaçamento 
entre parágrafos, margens, etc., já estão definidas e 
deverão ser seguidas obrigatoriamente para a aceitação 
do artigo.

• Máximo de 4 páginas para o artigo resumido e de 7 
páginas para o artigo completo, escritos em português;

• Primeira página com título centralizado no alto, escrito 
com fonte do tipo Times New Roman tamanho 24, 
conforme template; e

• Identificação dos autores, após o título, escrita com 
fonte do tipo Times New Roman, tamanho 9 em itálico. A 
identificação deverá conter nome, departamento de 
trabalho, endereço e e-mail ou ORCID.

  com o arquivo PDF em anexo, Deverá ser enviado email
colocando-se no campo assunto a palavra ARTIGO 
PALESTRANTE ou SUBMISSÃO PRÊMIO TALENTO 
ETAS para, respectivamente, palestrantes e participantes 
do prêmio talento ETAS. 

Enviar para: etas.ipqm.mb@gmail.com.

Os autores principais dos trabalhos submetidos ao 
Prêmio Talento ETAS deverão enviar comprovante de 
matrícula em curso de graduação ou de pós-graduação.Inscrição para ouvintes

https://www.marinha.mil.br/ipqm/etas
https://www.marinha.mil.br/ipqm/etas
http://www.lps.ufrj
http://www.lps.ufrj.br/
http://www.marinha.mil.br/ipqm
http://www.lps.ufrj
http://www.lps.ufrj.br/


INFORMAÇÕES SOBRE
O IPqM

Localizado em uma das mais aprazíveis colinas da Ilha 

do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto de 

Pesquisas da Marinha (IPqM) vem realizando desde 1959 

atividades de pesquisa científica e desenvolvimento 

tecnológico, contribuindo para obtenção de sistemas, 

equipamentos, componentes, materiais e técnicas 

necessárias à Marinha do Brasil.   

O IPqM é subordinado ao Centro Tecnológico da Marinha 

no Rio de Janeiro (CTMRJ), OM que faz parte da Diretoria-

Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da 

Marinha (DGDNTM), e exerce atividades nas seguintes 

áreas: Armamento, Guerra Eletrônica, Acústica 

Submarina, Sistemas Digitais e Tecnologia de Materiais. O 

Grupo de Sistemas Acústicos Submarinos, pertencente ao 

Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, exerce 

suas atividades nas áreas de Acústica Submarina e 

Sistemas Sonar, especialmente em análise e 

processamentos de sinais, propagação do som, 

transdutores eletroacústicos e equipamentos acústicos. 

INFORMAÇÕES

XIV ETAS 

Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM
Grupo de Sistemas Acústicos Submarinos

Rua Ipiru, nº2 - Ilha do Governador
21931-095 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

Tel.:  (0XX21) 2126-5613 
            (0XX21) 2126-5645

Internet: www.marinha.mil.br/ipqm/etas
www.lps.ufrj.br/~etas

E-mail : etas.ipqm.mb@gmail.com
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