NORMAS PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS
O Brazilian Journal of Ecology (BJE) (ISSN 1516 5868) é uma publicação da Sociedade de Ecologia do Brasil (SEB),
produz duas edições por ano e aceita notas científicas, artigos e revisões nas diversas áreas de pesquisa em ecologia como
populações, comunidades, ecossistemas, conservação, ecologia evolutiva, genética ecológica, ecofisiologia, comportamento
animal, ecologia da paisagem, educação ambiental, ensino de ecologia, ecologia teórica e métodos em ecologia. A contribuição
deve ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação por outra revista. Os nomes e endereços informados
serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades
ou a terceiros. [The Brazilian Journal of Ecology (BJE) (ISSN 1516 5868) is a publication of the Society of Ecology of Brazil (SEB), produces
two editions per year and accepts scientific notes, articles and reviews in various areas of research in ecology such as population ecology,
community ecology , ecosystems ecology, conservation, evolutionary ecology, ecological genetics, ecophysiology, animal behavi or, landscape
ecology, environmental education, teaching ecology, theoretical ecology and methods in ecology. The contrib ution must be original and
unpublished, and not being evaluated for publication by another journal. The names and addresses informed will be used exclus ively for the
services provided by this publication, and will not be made available for other purposes or to third parties].

Atenção: Para enviar manuscritos solicitamos que as normas sejam impressas e os autores confiram cada item abaixo antes de
submeterem o manuscrito. [Attention: To send manuscripts we request that the rules be printed and the authors check each item below
before submitting the manuscript].

1 Preparação do texto
O manuscrito a ser enviado deverá ser original, destinado exclusivamente à BJE, na forma de artigo científico, nota científica
ou revisão, este último somente a convite ou quando de relevância comprovada. [The manuscript to be send must be original,
intended solely to the BJE, in the form of scientific article, scientific note or review, the latter by invitation only or when proven relevance.]

1.1 Tramitação
Os manuscritos devem ser encaminhados à revista pelo email bje.editor@gmail.com. O autor que cadastra o artigo assume a
responsabilidade pelas informações, que os demais autores estão de acordo com submissão e que o artigo é inédito. Os
conceitos e afirmações emitidas no artigo são de exclusiva responsabilidade dos autores. Contudo, o Conselho Editorial
reserva-se o direito de solicitar ou sugerir modificações no texto original. [The manuscript should be send to bje.editor@gmail.com.
The author registering the work assumes the responsibility for all information, and that the other author are in agreement with this work and that
the article has not been published before. The concepts and assumptions appearing in the article are of fully responsibility of the authors.
However, The Editing Committee has the right of asking for modifications in the original text.]

2 Estrutura do trabalho
A BJE aceita trabalhos em português, inglês e espanhol e três tipos de textos; artigos, notas e revisões. O editor pode enviar um
exemplo de manuscrito por e-mail para ser usado como modelo. [BJE accepts papers in Portuguese, English and Spanish and three
types of texts; articles, notes and reviews. The editor can send an example of paper as a model]:

2.1 Artigo científico e Nota científica
TÍTULO em português, TÍTULO DO ARTIGO em inglês, RESUMO (menor do que 250 palavras e Palavras-chave no final),
ABSTRACT (seguido de três palavras-chave); INTRODUÇÃO (incluindo revisão de literatura sobre o assunto específico do
estudo); OBJETIVOS (como um item separado após a introdução); MATERIAL E MÉTODOS; RESULTADOS e
DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS (facultativo e apenas depois do trabalho ser aceito para publicação); e
REFERÊNCIAS (Não numerar as referências e revisar as normas antes de enviar o manuscrito). No Material e Métodos,
quando apropriado, mencionar a aprovação pela Comissão de Ética e Biossegurança da Instituição. Os resultados e discussões
podem ser juntos ou separados. Usar uma linha de espaço entre os parágrafos e não usar recuo na primeira linha no início de
cada parágrafo. [Article and Scientific Note: Structure of English manuscripts: manuscripts in ENGLISH should follow the following sequence:
TITLE in English, TITLE OF THE MANUSCRIPT in Portuguese; ABSTRACT (followed by the three keywords); Abstract in Portuguese (followed
by three keywords in Portuguese); INTRODUCTION; OBJECTIVES (as separated item after the introduction); MATERIAL AND METHODS;
RESULTS and DISCUSSION; CONCLUSIONS; ACKNOWLEDGEMENTS (if it is the case, but only after the manuscript has been accepted for
publication); and REFERENCES. In Material and Methods, when appropriate, please mention the approval by the Ethics and Biosecurity
Committee of the Institution. The results and discussion can be separated or as a unique section.]

2.2 Artigo de revisão bibliográfica
Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento com tópicos, Conclusão, Agradecimentos e Referências. Revisões devem
incluir uma vasta consulta a literatura internacional sobre o assunto. [Review Article: title, abstract, introduction, development with
topics, final considerations, acknowledgements, references.]

2.3 Estrutura do manuscrito
O manuscrito deve ser editado no Microsoft Word, com espaço simples entre as linhas, linhas numeradas continuamente, com
os nomes dos autores e de suas instituições (Autor, Universidade, Departamento, cidade e Estado. Por exemplo, Márcia Alves
Pacheco – Universidade Federal do Ceará, Departamento de Biologia, Fortaleza, CE.), fonte Times New Roman 12, sem
tabulação no início do parágrafo, espaço de uma linha entre parágrafos, formato A4, com 2 cm de margens, orientação retrato e
5 a 20 páginas para artigos, 20-40 páginas para revisões e 1 a 2 páginas para notas científicas. O editor pode fornecer um
modelo de manuscrito aos autores. [Paper structure: The paper must be edited in Microsoft Word, single spaced, lines numbered
continuously, authors' names and institutions, letter Times New Roman 12, no tabs, one line space between paragraphs, size A4, with 2.0 cm of
margins and 5 to 20 pages for articles, 20 to 40 pages for reviews and 1 to 2 pages for short communications.]

2.4 Figuras e Tabelas
Figuras podem ser em preto-e-branco ou coloridas ao longo do texto e não como anexos, sem bordas externas; não incluir
títulos dentro das ilustrações. Fotografias podem ser coloridas ou preto e branco desde que de boa qualidade e resolução
(mínimo de 300 DPI). Os títulos de figuras e tabelas devem estar acima dos mesmos, numeradas e com traço após o número.
Todos os valores estatísticos devem ter dois números após a vírgula e médias devem ser acompanhadas de erro ou desvio
padrão. Segue abaixo exemplos de figura e tabela. [Figures should be in color or black and white inside the text and not as attached
material, no borders; not include titles within the graphics. Photographs may be color or black and white since good quality and resolution (300
DPI minimum). The titles of figures and tables must be above them, numbered and with a dash after the number. All statistics must be
presented with two numbers after coma and means with standard deviation or standard error of mean. Following below are examples of figure
and table]

Figura 1 – Comparação da altura das palmeiras no vale (V), na encosta (E) e em topo de morro (TM) na Fazenda Xingu.

Figura 2 – Associação entre a temperatura e a germinação das sementes em condições de laboratório.

Tabela 1 – Comparação do número de espécies de peixes capturadas nos riachos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo
nas estações secas e úmidas de 2019 e 2020.

2.5 Palavras em latim
Devem estar em itálico, bem como os nomes científicos genéricos e infragenéricos. Utilizar nomes científicos completos
(gênero, espécie e autor) apenas na primeira menção como em Passer domesticus (Linnaeus, 1758), abreviando o nome
genérico subsequentemente (P. domesticus), exceto onde referência a outros gêneros cause confusão. [Latin words should be in
italics, as well as scientific names generic and infrageneric. Use complete scientific names (genus, species and author) just at the first mention
like in Passer domesticus (Linnaeus, 1758), abbreviating the generic name subsequently (P. domesticus), unless for other genres cause
confusion.]

2.6 Citações bibliográficas
As citações no texto devem seguir o sistema autor-data conforme exemplos: Forman (1995) ou (Forman, 1995); para dois ou
três autores: Viana & Pinheiro (2003) ou (Viana & Pinheiro, 2003); (Silva; Roseira; Domingues, 2003); quatro ou mais
autores, utilizar o primeiro e após et al.: Lopes et al. (2008) ou (Lopes et al., 2008). [Author citation in the text must follow the
system author-date Forman (1995) or (Forman, 1995), for two authors: Viana & Pinheiro (2003) ou (Viana & Pinheiro, 2003), three or more
authors, use the first and after et al.: Lopes et al. (2008), (Lopes et al., 2008), (Silva; Roseira; Domingues, 2003)].

Na lista das referências ao final do manuscrito citar todos os autores ao invés de et al. Todas as citações mencionadas no texto
devem ser relacionadas na lista de Referências no final do manuscrito (sem o uso de et al.) de acordo com os exemplos a seguir
que devem ser seguidos com atenção: [All citations mentioned in the text must be listed in the references list at the end of the paper (not
using et al.), according to the following examples that must be followed with attention:]

Atenção: Antes de enviar o manuscrito, confira se todas as referências citadas do texto estão na lista ao final do texto e se estão
formatas segundo as normas da revista. [Attention: Before sending the manuscript, check that all references cited in the text are in the list
at the end of the text and that they are formatted according to the journal's rules].

Artigos [Articles]:
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SOUZA, J. C.; PEREIRA, A. M. Metodologia de trabalho. 3. ed. São Paulo: Estrela, 2011.
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Teses, dissertações e monografias [Thesis]:
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Publicação em meio eletrônico [Internet source]:
AGÊNCIA BRASILEIRA DO ISBN. Coleção e série. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em:
http://www.isbn.bn.br/website/colecao-e-serie. Acesso em: 8 fev. 2018.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituiçao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.

