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DIRETRIZES PARA AUTORES

A Revista Agrogeoambiental publica apenas trabalhos originais e inéditos, que não estejam
aguardando avaliação, revisão ou publicação por outro periódico. O trabalho pode ser submetido em
qualquer época do ano através da plataforma on-line e, se aprovado, poderá ser publicado em uma
das edições regulares da revista, que são disponibilizadas nos meses de abril, agosto e dezembro.

Tipos de trabalho
Artigo Científico: Trata-se de um relato completo de trabalho experimental. O texto deve
representar processo de investigação científica coeso e propiciar seu entendimento, com exposição
coerente das informações, de modo a possibilitar a reprodução do experimento.
Deve ter entre 11 e 15 páginas.
Short Communication: Trata-se de um relato completo, porém mais conciso. Deve possuir
os mesmos critérios de qualidade e relevância que o artigo científico e representar uma contribuição
significativa para as áreas de abrangência do periódico. Deve ter entre 07 e 10 páginas.
Revisão bibliográfica: Trata-se da abordagem do estado da arte ou visão crítica de assuntos
de interesse e relevância para a comunidade científica da área de abrangência do periódico. As discussões devem abordar os trabalhos mais relevantes e atuais da área.

Apresentação
● Documento odt (Open Document) ou doc (Microsoft Word 1997-2003).
● Páginas em tamanho A4.
● Todas as margens de 3 cm. Não numerada, sem cabeçalhos e/ou rodapés.
● Fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples entre linhas.
● O texto deve ser escrito em uma única coluna.

Estrutura e Organização
As seções mais comuns que compõem o artigo científico estão especificadas abaixo:
● Título: Máximo de quinze palavras em letras minúsculas (exceto pela primeira letra).
● Subtítulos: Margem esquerda, com destaque em negrito, a numeração é opcional.
● Autoria: Serão aceitos, no máximo, seis autores por artigo e a Indicação de Autoria deve ser
feita, conforme o modelo abaixo:
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Nome completo do autor. Instituição, vínculo com a instituição (se houver). Cidade, estado e
país de atuação profissional. E-mail. Telefone. Endereço para correspondência.
(Em trabalhos com dois ou mais autores, esse modelo deve ser atendido por cada autor)
balho.

● Resumo: Com no máximo 250 palavras, deve ser coerente e apresentar o objetivo do tra● Palavras-chave: De três a seis palavras-chave, separadas por ponto final.

● Introdução: Deve apresentar a justificativa para a realização do trabalho, situar a importância do problema científico a ser solucionado e estabelecer sua relação com outros trabalhos publicados sobre o assunto.
● Material e Métodos: Deve apresentar a descrição do local, a data, o delineamento do experimento, indicar os tratamentos, o número de repetições e o tamanho da unidade experimental.
Devem ser descritos de modo que outro pesquisador possa repetir o experimento.
● Resultados e discussão: Todos os dados apresentados em tabelas ou figuras devem ser discutidos. As novas descobertas devem ser confrontadas com o conhecimento anteriormente obtido.
● Conclusão: Deve apresentar as novas descobertas da pesquisa, sem comentários adicionais, utilizando-se de verbos no presente do indicativo.
mento.

● Agradecimentos: Se houver, devem ser claros e objetivos, contendo o motivo do agradeci● Referências bibliográficas: Devem seguir a NBR 6023:2002 da ABNT
● Normas bibliográficas: Organize o artigo conforme as seguintes normas da ABNT:

		
		
		
		
		

> NBR 6023:2002  referências bibliográficas.
> NBR 10520:2002  sistema autor/data de citação no corpo do texto de
referências bibliográficas.
> NBR 6028:2003  como elaborar resumos.
> NBR 6024:2003  como numerar as seções de artigo.

Para informações mais detalhadas acesse: http://www.ifsuldeminas.edu.br/agrogeoambiental
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