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• GENERALIDADES
Os Manuscritos devem ser enviados via e-mail (mínimo seis
laudas/máximo 20 laudas - WORD), acompanhados por carta de concessão
(modelo em anexo) de direitos autorais, assinada pelo primeiro autor do
trabalho (PDF).
Os trabalhos devem ser redigidos em Português ou Inglês. O aceite de
outro idioma ficará a critério da Comissão Editorial; ressalta-se que a
submissão de trabalhos em inglês é estimulado.
O texto deverá ser digitado em espaço duplo, fonte arial, tamanho 12,
com margens esquerda e direita de 3 cm, alinhado à esquerda e suas páginas
devidamente numeradas.
A página de rosto deve conter:
1) título do artigo (maiúsculo e em negrito), mencionando o(s)
nome(s) da(s) categoria(s) superior(es) à qual o(s) animal(ais)
pertence(m);
2) nome(s) do(s) autor(es) com endereço(s) completo(s), exclusivo
para recebimento de correspondências, e com respectivos algarismos
arábicos para remissões;

3) resumo e palavras-chave na mesma língua do artigo (português
ou inglês), e abstract na segunda língua (português ou inglês).
4) palavras-chave/key words, no máximo cinco, em ordem alfabética
e diferentes daquelas utilizadas no título;
Os nomes de gênero(s) e espécie(s) são os únicos do texto em itálico. A
primeira citação de um taxa no texto, deve vir acompanhada do nome científico
por extenso, com autor e data.
Citações bibliográficas devem ser feitas da seguinte forma: Smith (1990),
Smith (1990: 128), Lent & Jurberg (1965), Guimarães et al. (1983), artigos de
um mesmo autor ou seqüências de citações devem ser arrolados em ordem
cronológica.
• FIGURAS E TABELAS
Figuras (fotografias, desenhos, gráficos e mapas). Devem ser nítidas e
contrastadas. A relação de tamanho da figura, quando necessária, deve ser
apresentada em escala vertical ou horizontal.
As figuras devem estar numeradas com algarismos arábicos, no canto inferior
direito e chamadas no texto em ordem crescente.
Figuras em formato digital devem ser enviadas em arquivos separados, no
formato TIF ou JPG. No momento da digitalização utilizar as seguintes
definições mínimas de resolução: 100 ppp para fotos coloridas ou em tons de
cinza. Não enviar desenhos e fotos originais quando da submissão do
manuscrito.
Tabelas devem ser geradas a partir dos recursos de tabela do editor de texto
utilizado, numeradas com algarismos romanos. O cabeçalho de cada tabela
deve constar junto à respectiva tabela.
• AGRADECIMENTOS
Agradecimentos, indicações de financiamento e numeração de licenças devem
ser relacionados antes do item Referências.
• REFERÊNCIAS
As Referências Bibliográficas, mencionadas no texto, devem ser
arroladas no final do trabalho, como nos exemplos abaixo.
Periódicos devem ser citados com o nome completo, por extenso,
indicando a cidade onde foi editado.
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• ENCAMINHAMENTO
Os artigos enviados à REVISTA NORDESTINA DE ZOOLOGIA (e-mail
de contato dos editores) serão protocolados e encaminhados para consultores.
O artigo com os pareceres emitidos serão devolvidos ao autor correspondente

para considerar as sugestões. Alterações ou acréscimos aos artigos após esta
fase poderão ser recusados. Provas serão enviadas eletronicamente ao autor
correspondente.

• SEPARATAS
O manuscrito será enviado via e-mail (PDF) para os autores de
correspondência, assim como um exemplar do número e volume impresso.
Tiragem maior poderá ser atendida, mediante prévio acerto de custos com o
editor.
• EXEMPLARES TESTEMUNHA
Quando apropriado, o manuscrito deve mencionar a coleção da
instituição onde podem ser encontrados os exemplares que documentam a
identificação taxonômica.
• RESPONSABILIDADE
O teor gramatical, independente de idioma, e a veracidade científica dos
artigos é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
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ANEXO

CARTA DE CONCESSÃO

Autor(es), (ordem da publicação):

Título do Manuscrito:

I.

Declaração de Responsabilidade:
•

•

declaro que participei da elaboração do trabalho para tornar pública minha
responsabilidade pelo seu conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou
acordos de financiamento entre nós e companhias que possam Ter interesse
na publicação desse artigo;
declaro que o manuscrito é original e que o trabalho, em parte ou na
íntegra, ou qualquer outro trabalho com conteúdo substancialmente similar,
de minha autoria, não foi enviado a outra Revista e não o será enquanto sua
publicação estiver sendo considerada pela Revista Nordestina de Zoologia,
quer seja no formato impresso ou eletrônico.
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