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O Boletim do Centro de Biologia da Reprodução tem por objetivo a publicação de trabalhos científicos – traba�
lhos originais, monografias ou revisão de literatura – sobre reprodução humana, reprodução animal e temas correlatos
ao campo da biologia e ciências da saúde.
Os trabalhos serão selecionados para publicação por membros do Conselho Editorial, presidido pelo diretor do
Centro de Biologia da Reprodução.
A publicação e o fornecimento de 10 separatas por artigo são gratuitas.

Instruções aos Autores
Os trabalhos deverão seguir as orientações de for�
matação e envio:
I. Serão aceitos trabalhos em português, inglês ou
espanhol. Em caso de trabalhos em português ou espanhol
deverão acompanhar título e resumo em inglês.
II. Digitação em programa Word for Windows, con�
figuração de página com tamanho de papel A4 com mar�
gens: superior e inferior 2,5cm, esquerda 2,0cm e direito
3,0cm; espaço 1,5, justificado, sem hifenização, fonte
Times� New
���� Roman,
������� tamanho
������������
12. Numeração
��������������������
em cabeça�
lho (alto da págia), á direita, sem numeração na primeira
página (página de rosto).
III. Página de rosto: Título do trabalho acompanhado
do título em inglês, este em itálico, devendo ser conciso e
explicitar o tema do trabalho; nome dos autores por extenso
e em negrito; indicação numérica da Instituição de origem
/ local de trabalho; resumo com até 200 palavras; até cinco
palavras-chaves. Não especificar separadamente introdução,
material e métodos, resultado, discussão e conclusão.
IV. Corpo do texto:
- Artigos originais: Introdução, material e métodos,
resultado, discussão e conclusão. Os títulos deverão estar em
caixa alta, negrito e sem numeração, alinhados á direita.
- Revisão de Literatura e monografia: não necessitam
seguir a disposição especificada acima, podendo apresentar
organização própria.
V.	Resumo em inglês (abstract) seguido de até cinco
palavras-chave em inglês (key words).
VI. Agradecimentos, apoio fianceiro e suporte técnico
VII. Referências Bibliográficas: referências no corpo
do texto devem ser nominais, em fonte maiúscula, citando

apenas o primeiro autor e ano, entre parênteses, separados
por vírgula (Ex: ALTMAN, 1991); em caso de dois autores,
os dois devem ser citados (Ex: BAILAR; MOSTELLER,
1992), acima de três autores referir o primeiro acrescido de
et al.; na lista de referências, os mesmos devem estar orga�
nizados em ordem alfabética, conforme normas da ABNT
(NBR 6023:2000), a saber:
CHAHOUD, J. F.; PAUMGARTTEN, F. J. R.;
VOMSAAL, F. S. Relationship between fetal body
weight of Wistar rats at term and the extent of skeletal
ossification. Brazilian Journal of Medical and
Biology Research. v. 38, n. 4, p. 565-75, 2005.
VIII. As imagens devem ser digitalizadas e salvas no
formato JPEG de intercâmbio de imagens e incorpora�
dos ao corpo do texto. Fotografias, tabelas, desenhos es�
quemáticos e gráficos devem ser referidas no texto entre
parênteses com fonte maiúscula; fotografias e desenhos
esquemáticos devem ser nomeados FIGURAS. Todas as
imagens devem estar situadas o mais próximo do local de
citação/referência no corpo do texto.
IX. Envio para Universidade Federal de Juiz de Fora,
Centro de Biologia da Reprodução – Boletim do Centro
de Biologia da Reprodução. Campus Universitário. Bairro
Martelos. Juiz de Fora/MG. CEP: 36001-970. Material:
cópia impressa em papel A4 e cópia digital em CD rotula�
do com o título do trabalho e nome do primeiro autor.
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