INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Os artigos devem ser submetidos através do Sistema Scholar
One, link <https://mc04.manuscriptcentral.com/pvb-scielo>,
com os arquivos de texto na versão mais recente do Word
e formatados de acordo com o modelo de apresentação disponíveis no ato de submissão e no site da revista (www.pvb.
com.br). Devem constituir-se de resultados de pesquisa ainda
não publicados e não considerados para publicação em outro periódico.
Apesar de não serem aceitas comunicações (Short commu-nications) sob a forma de “Notas Científicas”, não há limite mínimo
do número de páginas do artigo enviado.
Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões
e conceitos emitidos nos artigos, o Conselho Editorial, com a assistência da Assessoria Científica, reserva-se o direito de sugerir
ou solicitar modificações aconselháveis ou necessárias. Os artigos
submetidos são aceitos através da aprovação pelos pares (peer
review).
NOTE: Em complementação aos recursos para edição da
revista é cobrada taxa de publicação (paper charge) no valor
de R$ 2.000,00 por artigo editorado, na ocasião do envio da
prova final, ao autor para correspondência.
1. Os artigos devem ser organizados em Título, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES, Agradecimentos e REFERÊNCIAS:
a) o Título deve ser conciso e indicar o conteúdo do artigo;
pormenores de identificação científica devem ser colocados em
MATERIAL E MÉTODOS.
b) O(s) Autor(es) deve(m) sistematicamente abreviar
seus nomes quando compridos, mas mantendo o primeiro
nome e o último sobrenome por extenso, como por exemplo:
Paulo Fernando de Vargas Peixoto escreve Paulo V. Peixoto (inverso, Peixoto P.V.); Franklin Riet-Correa Amaral escreve Franklin
Riet-Correa (inverso, Riet-Correa F.). Os artigos devem ter no
máximo 8 (oito) autores;
c) o ABSTRACT deve ser uma versão do RESUMO em português, podendo ser mais explicativo, seguido de “INDEX TERMS”
que incluem palavras do título;
d) o RESUMO deve conter o que foi feito e estudado, indicando a metodologia e dando os mais importantes resultados e
conclusões, seguido dos “TERMOS DE INDEXAÇÃO” que incluem
palavras do título;
e) a INTRODUÇÃO deve ser breve, com citação bibliográfica
específica sem que a mesma assuma importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do artigo;
f) em MATERIAL E MÉTODOS devem ser reunidos os dados
que permitam a repetição da experimentação por outros pesquisadores. Em experimentos com animais, deve constar a aprovação
do projeto pela Comissão de Ética local;
g) em RESULTADOS deve ser feita a apresentação concisa dos
dados obtidos. Quadros (em vez de Tabelas) devem ser preparados sem dados supérfluos, apresentando, sempre que indicado, médias de várias repetições. É conveniente expressar dados
complexos, por gráficos (=Figuras), ao invés de apresentá-los em
Quadros extensos;
h) na DISCUSSÃO devem ser discutidos os resultados diante
da literatura. Não convém mencionar artigos em desenvolvimento
ou planos futuros, de modo a evitar uma obrigação do autor e da
revista de publicá-los;
i) as CONCLUSÕES devem basear-se somente nos resultados
apresentados;
j) Agradecimentos devem ser sucintos e não devem aparecer
no texto ou em notas de rodapé;
k) a Lista de REFERÊNCIAS, que só incluirá a bibliografia citada no artigo e a que tenha servido como fonte para consulta indireta, deverá ser ordenada alfabetica e cronologicamente, pelo sobrenome do primeiro autor, seguido dos demais autores (todos),
em caixa alta e baixa, do ano, do título da publicação citada, e,
abreviado (por extenso em casos de dúvida), o nome do periódico

ou obra, usando sempre como exemplo os últimos fascículos da
revista (www.pvb.com.br).
2. Na elaboração do texto devem ser atendidas as seguintes normas:
a) A digitação deve ser na fonte Cambria, corpo 10, entrelinha simples; a página deve ser no formato A4, com 2cm de
margens (superior, inferior, esquerda e direita), o texto deve ser
corrido e não deve ser formatado em duas colunas, com as legendas das Figuras no final (logo após as REFERÊNCIAS). As Figuras
e os Quadros devem ter seus arquivos fornecidos separados do
texto. Os nomes científicos devem ser escritos por extenso no início de cada capítulo.
b) a redação dos artigos deve ser concisa, com a linguagem,
tanto quanto possível, no passado e impessoal; no texto, os sinais
de chamada para notas de rodapé serão números arábicos colocados em sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a nota.
Essa numeração será contínua por todo o artigo; as notas deverão
ser lançadas ao pé da página em que estiver o respectivo número
de chamada, sem o uso do “Inserir nota de fim”, do Word. Todos os Quadros e todas as Figuras têm que ser citados no texto.
Estas citações serão feitas pelos respectivos números e, sempre
que possível, em ordem crescente. ABSTRACT e RESUMO serão
escritos corridamente em um só parágrafo e não devem conter
citações bibliográficas.
c) no rodapé da primeira página deverá constar endereço
profissional completo de todos os autores (na língua do país
dos autores), o e-mail do autor para correspondência e dos
demais autores. Em sua redação deve-se usar vírgulas em vez de
traços horizontais;
d) siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira vez no artigo, serão colocadas entre parênteses, após o nome da instituição por extenso;
e) citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e
ano”; artigos de até dois autores serão citados pelos nomes dos
dois, e com mais de dois, pelo nome do primeiro, seguido de “et
al.”, mais o ano; se dois artigos não se distinguirem por esses elementos, a diferenciação será feita através do acréscimo de letras
minúsculas ao ano. Artigos não consultados na íntegra pelo(s)
autor(es), devem ser diferenciados, colocando-se no final
da respectiva referência, “(Resumo)” ou “(Apud Fulano e
o ano.)”; a referência do artigo que serviu de fonte, será incluída na lista uma só vez. A menção de comunicação pessoal e
de dados não publicados é feita no texto somente com citação de
Nome e Ano, colocando-se na lista das Referências dados adicionais, como a Instituição de origem do(s) autor(es). Nas citações
de artigos colocados cronologicamente entre parênteses, não se
usará vírgula entre o nome do autor e o ano, nem ponto-e-vírgula após cada ano, como por exemplo: (Priester & Haves 1974,
Lemos et al. 2004, Krametter-Froetcher et. al. 2007);
f) a Lista das REFERÊNCIAS deverá ser apresentada em caixa
alta e baixa, com os nomes científicos em itálico (grifo), e sempre em conformidade com o padrão adotado nos últimos fascículos da revista, inclusive quanto à ordenação de seus vários
elementos.
3. Os gráficos (=Figuras) devem ser produzidos em 2D, com
colunas em branco, cinza e preto, sem fundo e sem linhas. A chave
das convenções adotadas será incluída preferentemente, na área
do gráfico (=Figura); evitar-se-á o uso de título ao alto do gráfico
(=Figura).
4. As legendas explicativas das Figuras devem conter informações suficientes para que estas sejam compreensíveis, (até
certo ponto autoexplicatívas, independente do texto).
5. Os Quadros devem ser explicativos por si mesmos. Entre
o título (em negrito) e as colunas deve vir o cabeçalho entre dois
traços longos, um acima e outro abaixo. Não há traços verticais,
nem fundos cinzas. Os sinais de chamada serão alfabéticos, recomeçandos, se possível, com “a” em cada Quadro; as notas serão
lançadas logo abaixo do Quadro respectivo, do qual serão separadas por um traço curto à esquerda.

