INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES

Como parte do processo de submissão a Revista Biólogos
da Amazônia, os colaboradores devem verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens
listados a seguir. Submissões que não estejam de acordo
com as normas são devolvidas aos colaboradores.
A REVISTA BIOLOGOS DA AMAZÔNIA publica entrevistas
e artigos científicos relacionados as áreas de atuação do
Profissional Biólogo em edições trimestrais na versão
impressa e online. A Revista não possui indexação
entretanto possui um Corpo Editorial composto dos
seguintes membros da Comissão de Divulgação do
Conselho Regional de Biologia, CRBio-06 aprovados em
plenário:
- Revisores
Yamile Benaion Alencar - Coordenadora, Doutora em
Entomologia;
Aldenira Oliveira da Silva – Secretária, Doutora em
Entomologia;
Marcelo Lucian
Ambientais;

Ferronato

–

Mestrado

em

Ciências

Vanderson de Souza Sampaio - Doutorado
andamento) na área de Medicina Tropical;

(em

Dayse Campista Ferreira – Mestrado em Ecologia (INPA).
Alcione Ribeiro de Azevedo – Especialização em educação
ambiental e recursos humanos;
Eliana Fernandez Storti
Biológicas (Ecologia).

–

Doutorado

em

Ciências

Rebeca de Oliveira Lúcio – Graduação em Comunicação
Social – Relações Públicas;
Clodoaldo Oliveira da Silva – Agente Fiscal;
Jimmy da Silva Padilha – Assessor de Informática.
1. O manuscrito deve ser acompanhado de uma carta de
submissão indicando que: a) os dados contidos no
trabalho são originais e precisos; b) que todos os
colaboradores participaram do trabalho de forma

substancial
e
estão
preparados
para
assumir
responsabilidade pública pelo seu conteúdo; c) a
contribuição apresentada à Revista poderá ser publicada
no todo ou em parte em outro veículo de divulgação. A
carta de submissão deve ser encaminhada como
"documento suplementar".
2. Os manuscritos devem ser escritos em Português.
A veracidade das informações contidas numa submissão é
de responsabilidade exclusiva dos autores.
3. A extensão máxima para artigos é de 1 página contendo
de 3 a 4 parágrafos.
4. Os manuscritos formatados conforme as Instruções aos
colaboradores são enviados aos editores da Revista
Biólogos da Amazônia para pré-avaliação. Neste primeiro
julgamento são levados em consideração a relevância
científica, a inteligibilidade do manuscrito e o escopo no
contexto nas áreas de atuação dos Biólogos da Amazônia.
Nesta fase, contribuições fora do escopo da Revista ou de
pouca relevância científica são rejeitadas. Manuscritos
aprovados na pré-avaliação são enviados para revisores
(pelo menos dois), especialistas de instituições diferentes
daquelas dos autores, para uma análise mais detalhada se
pertinente.
5. A aprovação dos artigos e entrevistas incluídos na
Revista Biólogos da Amazônia está fundamentada no
conteúdo científico na área das Ciências Biológicas e na
sua apresentação conforme as Normas da Revista
propostas pelo Corpo Editorial, aprovadas pelo Plenário do
Conselho Regional de Biologia CRBio-06.
6. Os manuscritos que necessitam correções são
encaminhados aos colaboradores para revisão. A versão
corrigida deve ser encaminhada aos Editores, via e-mail
da Revista, no prazo de DUAS semanas. Uma carta de
encaminhamento deve ser também carregada no e-mail
da Revista, detalhando as correções efetuadas. Nessa
carta, recomendações não incorporadas ao manuscrito
devem ser explicadas. Todo o processo de avaliação pode
ser
acompanhado
via
e-mail
(divulgacao@crbio06.gov.br).
7. Seguir estas instruções para preparar e enviar o
manuscrito:
FORMATO E ESTILO
8. Título. Deve conter até 7 palavras. O título deve ser
conciso evitando-se o uso de nomes científicos.

9. Resumo do currículo do colaborador. Deve conter até
30 palavras ou o resumo informado na Plataforma Lattes.
10. Texto do artigo. Enfatizar o propósito do trabalho e
fornecer, de forma sucinta, o estado do conhecimento
sobre o tema em estudo. Especificar claramente os
objetivos ou hipóteses a serem testados. Esta seção não
deve exceder de 35 linhas. Não incluir resultados ou
conclusões e não utilizar subtítulos na Introdução.
Encerrar esta seção com os objetivos.
11. O arquivo do texto deverá ser enviado ao Corpo
Editorial nos formatos doc ou docx.
FIGURAS
11. Fotografias, desenhos e gráficos devem ser de alta
resolução, em cores, numerados sequencialmente em
algarismos arábicos.
12. As figuras devem ser elaboradas de forma compatível
com as dimensões da Revista, ou seja, largura de uma
coluna (de 8cm a 10cm). As ilustrações podem ser
redimensionadas durante o processo de produção para
adequação ao espaço da Revista. Na figura, quando for o
caso, a escala deve ser indicada por uma barra
(horizontal) e, se necessário, referenciadas na legenda da
figura. Por exemplo, barra = 1 mm.
13. Citação de figuras no texto. As figuras devem ser
citadas com letra inicial maiúscula, na forma direta ou
indireta (entre parêntesis). Por exemplo: Figura 1 ou
(Figura 1). Na legenda, a figura deve ser numerada
seguida de ponto antes do título. Por exemplo: "Figura 1.
Análise...". Definir na legenda o significado de símbolos e
siglas usados. Figuras devem ser autoexplicativas.
14. Figuras de outras autorias. Para figuras de outras
autorias ou publicadas anteriormente, os autores devem
informar explicitamente no manuscrito que a permissão
para reprodução foi concedida. Carregar no sistema da
Revista (não para revisão), como documento suplementar,
o comprovante outorgado pelo detentor dos direitos
autorais.
15. Adicionalmente às figuras inseridas no sistema em
formato PNG ou JPG, os gráficos preparados usando Excel
ou podem ser carregados como arquivos suplementares
(selecionando a opção Not for review).
TABELAS
16. As tabelas devem ser organizadas e numeradas
sequencialmente com algarismos arábicos. A numeração e
o título (legenda) devem estar em posição superior à

tabela. A tabela pode ter notas de rodapé. O significado
das siglas e dos símbolos utilizados na tabela (cabeçalhos,
etc.) devem ser descritos no título. Usar linhas horizontais
acima e abaixo da tabela e para separar o cabeçalho do
corpo da tabela. Não usar linhas verticais.
23. As tabelas devem ser elaboradas em editor de texto
(doc ou docx) e não devem ser inseridas no texto como
imagem (no formato JPG).
24. A citação das tabelas no texto pode ser na forma direta
ou indireta (entre parêntesis), por extenso, com a letra
inicial maiúscula. Por exemplo: Tabela 1 ou (Tabela 1). Na
legenda, a tabela deve ser numerada seguida de ponto
antes do título: Por exemplo: "Tabela 1. Análise...".
Tabelas dever ser autoexplicativas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. A Revista Biólogos da Amazônia pode efetuar alterações
de formatação e correções gramaticais no manuscrito para
ajustá-lo ao padrão editorial e linguístico. As provas finais
são enviadas aos colaboradores para a verificação. Nesta
fase, apenas os erros tipográficos e ortográficos podem ser
corrigidos. Nessa etapa, NENHUMA alteração de conteúdo
pode ser feita no manuscrito. Se isso for necessário o
manuscrito deve retornar ao processo de avaliação.
2. A Revista Biólogos da Amazônia não cobra taxas para
publicação. Além disso, não há pagamento de taxa para
submissão e avaliação de manuscritos. Informações
adicionais
podem
ser
obtidas
por
email (divulgacao@crbio06.gov.br). Para informações
sobre um determinado manuscrito, deve-se solicitar ao
Assessor de Comunicação do CRBio-06.

