Instruções aos Autores
Escopo e polítIca
A Revista Brasileira de Zoociências publica artigos originais e comunicações científicas nos campos
da zoologia, com ênfase em comportamento, biologia e ecologia animal. O artigo ou pelo menos parte
dos dados não pode ter sido publicado ou submetido concomitantemente para publicação em outro periódico. Os artigos serão avaliados por no mínimo dois consultores, especialistas nos temas tratados e à
anuência do editor-chefe. Os consultores poderão opcionalmente identificar a autoria de seus pareceres, mas nos artigos enviados para avaliação não constará o nome dos autores. Os artigos deverão ser
encaminhados com documento (carta ou mensagem eletrônica) comprovando a anuência de todos os
autores quanto à sua submissão.

Forma e preparação do artIgo
O artigo a ser considerado para publicação deve obedecer às seguintes recomendações gerais:
• Ser redigido em português ou inglês;
• Formatado com páginas e linhas numeradas, espaçamento duplo, margens de 2 cm, texto justificado,
fonte Times New Roman, tamanho 12;
• A submissão deverá ser feita por via eletrônica, pelo e-mail revista.zoociencias@ufjf.edu.br ou pelo
site da RBZooc.

O artigo deverá ter a seguinte seqüência:
1. Título do artigo, em negrito, fonte tamanho 14 e centralizado;
2. Nome do(s) autor(es) por extenso, com número(s) sobrescrito(s) para indicação da instituição à qual

pertence(m), endereçoprofissionalcompletoe e-mail(s) do(s) autor(es) e título resumido(50 caracteres);
3. Abstract, seguido do título do artigo em inglês, no caso deste ser em português;
4. Key words, máximo de cinco (palavras diferentes do título);
5. Resumo, em português;
6. Palavras-chave, máximo de cinco (palavras diferentes do título);
7. Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos e Refereências
bibliográficas. Os itens Reultados e Discussão ou Discussão e Conclusão podem ser apresentados
juntos.
Os nomes do grupo gênero, do grupo espécie e termos estrangeiros serão escritos em caracteres itálicos.
A primeira citação desses taxa deverá vir acompanhada do nome científico por extenso, com autor e
data, obedecendo-se as normas de nomenclatura zoológica.

No texto será usado o sistema autor-ano para citações bibliográficas, em ordem cronológica, em Versalete, utilizando-se ampersand (&) no caso de dois autores e et al., no caso de três ou mais.
As Comunicações Científicas deverão ser apresentadas em texto único e abordar assuntos como:
descrição de nova metodologia; novo registro de ocorrência de espécie.

Figuras e Tabelas
Fotografias, desenhos gráficos e mapas serão denominados figuras. Figuras e tabelas devem ser em
preto e branco, numeradas com algarismos arábicos, e chamadas no texto em ordem crescente (ex:
Fig.; Tab.) Deverão ser apresentadas em arquivo digital separado, acompanhadas da respectiva legenda. O mesmo se aplica a fotografias que deverão ser enviadas em arquivo digital com resolução
de 300dpi.
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