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IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  AAOOSS  AAUUTTOORREESS

OBJETIVOS

A idéia de criar uma revista de geologia do Brasil totalmente eletrônica vem
ao encontro com a necessidade de atualizar-se constantemente e a possibilidade de
disponibilizar um espaço para a publicação de uma gama ampla de material:
comunicações, monografias, teses, trabalhos completos e mapas.

Tentando manter um padrão que obedeça às normas da ABNT,  utilizamos o
modelo adotado pela Academia Brasileira de Ciências para a publicação na Revista
Terra Brasilis, com pequenas adaptações, já que se trata de uma revista eletrônica.

TIPOS DE TRABALHOS

Serão aceitos os seguintes tipos de manuscritos:

Resumos
Monografias inéditas
Teses inéditas
Comunicações
Trabalhos completos
Mapas

Resumos

Resumos, acompanhados sempre de abstract, não devem exceder 400
palavras. Tabelas e figuras não podem ser incluídas e as citações bibliográficas
serão feitas no próprio texto, nos moldes definidos no final destas Instruções.

Monografias e Teses Inéditas

Serão aceitos somente resumo e abstract (em páginas separadas).  Em casos
excepcionais, considerados de relevância para a comunidade e com a aprovação do
corpo editorial, poderão ser publicados integralmente.

Comunicações

Os manuscritos submetidos nessa categoria devem ter um abstract e resumo
(em páginas separadas, no máximo 100 palavras sem abreviaturas),  e não devem
exceder 1.500 palavras. Tabelas e figuras podem ser incluídas, mas, a extensão do
texto deverá ser proporcionalmente reduzida.

Trabalhos Completos



Normas para submissão de manuscritos

www.geobrasil.net 2

De preferência os manuscritos deverão constar de abstract e resumo (em
páginas separadas, no máximo 200 palavras sem abreviaturas), introdução;
materiais e métodos, resultados, discussão; agradecimentos e referências
bibliográficas.  Os manuscritos que não se enquadrem nessas características serão
publicados  como comunicações. (com a devida autorização dos autores)

Mapas

Pouco espaço tem sido dedicado à publicação de mapas nas revistas. Sendo
assim, incluímos essa categoria na revista.  Serão aceitos mapas no formato .GIF e
.JPG, desde que não implique na perda de qualidade de visualização. Em tais
casos,  o(s) autor(es) deverão, primeiramente, entrar em contato com a Editora
Chefe para viabillizar a submissão do material. O mapa deverá ser acompanhado de
um abstract e resumo (em páginas separadas, no máximo 200 palavras sem
abreviaturas) texto explicativo com no máximo 1500 palavras (referências não
incluídas).

PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS

Os manuscritos devem ser escritos em português e/ou).   Os manuscritos
devem ser encaminhados à Editora Chefe acompanhados de uma carta de
encaminhamento, na qual deve ser incluido um parágrafo informando a natureza e a
relevância do trabalho.  A carta de encaminhamento também pode incluir os nomes
de cinco pessoas que possam servir como consultores (referees).

Os autores devem submeter seus manuscritos no formato eletrônico (arquvos
.doc ou .rtf do WORD), com numeração de página inserida, em papel com tamanho
A4, espaçamento simples, parágrafo 1,5 cm,  com margens superior e esquerda de
3 cm e inferior e direita de 2 cm. A fonte a ser utilizada é ARIAL: para o título tipo 14
(dar um espaço e seguir), autores tipo 10 (dar dois espaços e seguir) e texto tipo12.
O  texto dos artigos deve conter, no máximo, 4.500 palavras (referências não
incluídas).

Os editores irão encaminhar o manuscrito para no mínimo dois referees, que
irão avaliar a originalidade, importância e qualidade técnica do trabalho, e sua
adequação ao escopo da revista.  A decisão final do aceite do trabalho é da editora
chefe.

Os trabalhos submetidos não devem ter sido publicados anteriormente, e nem
devem ser submetidos simultaneamente a outra revista.

Para publicação a versão final deve ser enviada a editora chefe em versão
impressa e eletrônica, acompanhada de autorização e seção de direitos autorais em
formulário próprio, com a assinatura de todos os autores.

Nota: Para facilitar, estão disponíveis no site os modelos para submissão de
manuscritos.

Tabelas, Ilustrações e Figuras Digitalizadas
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Tabelas, ilustrações e figuras digitalizadas devem ser anexadas ao texto.
Somente ilustrações de alta qualidade serão aceitas. Todas as ilustrações serão
denominadas figuras, como tabelas com mais de 12 colunas ou mais de 24 linhas.
As figuras devem ter formato GIF ou JPG, não ultrapassando 100 Kb com
dimensoes:  largura de 7,2 cm (uma coluna) ou 15 cm (duas colunas) no total, com
altura máxima para cada figura e sua respectiva legenda menor do que ou igual a 20
cm.

Página de Rosto

A página de rosto do manuscrito deve apresentar os seguintes itens: 1. Título
do trabalho; 2. Nome(s) completo(s) do(s) autor(es); 3. Endereço profissional de
cada autor; 4. Palavras-chave (quatro a seis); 5. Título abreviado (até 50 caracteres);
6. Seção da Revista na qual se enquadra o trabalho; 7. Nome, endereço, fax e/ou e-
mail do autor a quem serão enviadas todas as correspondências, provas, etc.

Referências

As referências citadas no texto devem ser feitas sob a forma: (Smith 1978),
(Smith and Wesson 1979) ou, para três ou mais autores, (Smith et al. 1980). Duas
ou mais referências do(s) mesmo(s) autor(es) no mesmo ano devem ser
diferenciadas por letras minúsculas, ex: (Smith 1978a), (Smith 1978b) etc. Letras
também devem ser usadas para distinguir referências de três ou mais autores com o
mesmo primeiro autor e o mesmo ano da publicação (veja exemplo). As referências
devem ser listadas em ordem alfabética de acordo com o sobrenome do primeiro
autor. Todos os autores de um dado trabalho devem constar na referência do
mesmo, sempre na ordem SOBRENOME XY onde o X e Y são as iniciais. As
referências devem conter o título do artigo. Os nomes dos periódicos devem ser
abreviados. Para abreviar corretamente, referir-se às listas das principais bases de
dados onde o periódico é indexado: ISI Science Citation Index, Index Medicus
Medline, Chemical Abstracts, Bibliography and Index of Geology, INIST, etc ou
consulte "World List of Periodicals" publicado por Butterworths, London.
Comunicações pessoais ou trabalhos em andamento devem apenas serem citados
no texto, não devem aparecer na lista de Referências. Trabalhos no prelo ou já
aceitos e alguns submetidos podem ser incluidos nesta lista (a inclusão de trabalhos
submetidos requer aprovação da Comissão Editorial). A Citação de teses não-
publicadas deve se reduzida ao mínimo possível.

Seguem-se exemplos de referências bibliográficas

• Artigos

FONSECA, A.C.; BALESTRIERI, M.L.; BIGAZZI, G. e NORELLI, P.; 2000. Apatite
from an olivine pyroxenite of the Canaã valley, Espírito Santo, Brazil: fission-
track age determination and confined track length measurements in order to
establish an internal standard. Ver. Bras. Geoc., ediçao especial, 30: 208-210.
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• Livros e Capítulos de Livros

FONSECA, A. C.; 1999. Geoquímica de Solos. In GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S. e
BOTELHO, R. G. M; Erosão e Conservação de Solos: conceitos, temas e
aplicações. Ed. Bertrand.: 165-194

• Outras Publicações ( teses e dissertações)

FONSECA, A.C.;1986. Geocronologia das rochas graníticas e suas encaixantes na
cidade do Rio de Janeiro. Departamento de Geologia, Instituto de Geociências,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Tese de Mestrado,
281 pp.


