
 

 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

 

 

Instruções aos Autores  

 

1 – Os manuscritos enviados à Revista Arquivos poderão ser redigidos em Português, Inglês 

ou Espanhol com resumo em uma das outras línguas. 

2 – Os manuscritos serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial e Científico, que 

se reserva o direito de aceitar ou recusar os trabalhos submetidos.  

3 – Reserva-se à revista o direito de fazer modificações nos manuscritos para fins de 

uniformização editorial. O material gráfico deverá ser entregue em arquivo digital aberto.  

4 – Os manuscritos publicados na revista passarão a ser da sua propriedade editorial 

mediante a transferência de direitos autorais.  

5 – O processo de revisão (peer review) seguirá as seguintes etapas:  

a) protocolados, registrados em base de dados para controle;  

b) avaliados quanto à apresentação física e a documentação, podendo ser devolvido ao autor 

para adequação às normas, antes do encaminhamento aos consultores;  

c) encaminhados ao Editor Geral que indicará consultores em conformidade com as áreas de 

atuação e qualificação;  

d) após receber os pareceres, o Editor avalia e emite o parecer final que decide pela 

aceitação do artigo sem modificações, pela recusa ou pela devolução aos autores com as 

sugestões de modificações. Cada versão é sempre analisada pelo Editor, responsável pela 

aprovação final.  

 

 

Sobre a apresentação dos manuscritos 

 

Os manuscritos devem ser encaminhados em CD, utilizando o programa “Word for 

Windows”, para textos, legendas, notas e bibliografias, fonte “Times New Roman”, estilo 

normal, tamanho 12, digitados em espaço 1,5mm. O CD será acompanhado por duas vias 

impressas em papel padrão A4, com margens de 2,5mm. A não ser casos especiais, devem 

limitar-se a 30 laudas, incluindo as páginas preliminares, texto, agradecimentos, referências 

e ilustrações;  

Todas as imagens devem ser enviadas em jpeg, em alta resolução:  

Utilizar o Excel para tabelas:  
Utilizar 4 cm de recuo na citação. 

 

Todo manuscrito deverá ter a seguinte estrutura e ordem:  

a) páginas preliminares:  

Página 1: Título e subtítulo – português, inglês e espanhol;  

Autor(es) – nome completo acompanhado da profissão, titulação, cargo, função e 

instituição, endereço postal e eletrônico do autor responsável pela correspondência;  

Indicação da categoria do artigo: Pesquisa, revisão teórica, artigo reflexivo e relatos 

de experiências.  

Página 2: Título do artigo em português 

  



Resumo e palavras-chave (português, inglês e espanhol. O resumo deve conter até 

250 palavras, com espaçamento simples em fonte com tamanho 10.  

Página 3: a partir desta página apresenta-se o conteúdo do manuscrito precedido 

pelo título em português.  

 

b) Texto – introdução; desenvolvimento; conclusões ou considerações finais.  

 

c) Agradecimentos (opcional);  

 

d) As citações e referências bibliográficas devem seguir as seguintes normas:  

. O sobrenome do autor vem primeiro, seguido do nome. O sobrenome escrito em 

minúsculas após a letra inicial.  No caso de haver vários autores, a indicação “& al.” será 

colocada quando houver mais de 3 autores. A data da publicação vem em terceiro lugar, 

entre parênteses. Um título de livro ou de revista, de uma dissertação ou tese, vem em 

itálico. O título de artigo (em periódico) ou comunicação (em Atas de congresso) vem 

escrito em caracteres normais.  

No caso de periódico, indica-se, depois do nome deste, o volume, e a seguir o fascículo (se 

for o caso) entre parênteses, seguido de dois pontos e da paginação. Solicitamos que indique 

o número de paginas dos livros. No caso de periódico veiculado apenas pela Internet, 

indicar a data de consulta e o endereço, o localizador de recursos uniformes (URL).    

Quando não há indicação de volume, indicar a paginação da forma seguinte: “Belo 

Horizonte, 257 p.” Quando não se tratar da primeira edição, indicar, após a data (“2ª ed”; ou 

“3ª ed”. etc.).  

Quando não houver autor, a localização do livro se faz pelo título (não levando em conta 

eventual artigo); por exemplo “Grutas de Minas Gerais (As)”, publicado sem nome de 

autor, será colocado na letra “C”. 

  

Exemplos:  

 
Artigo publicado en revista: 
 
Abrahamson, W.G., Mccrea, K.D., Whitwell, A.J., Vernieri, L.A. (1991). The role of phenolics in 
goldenrold ball gall resistance and formation. Biochemical Systematics and Ecology. 19 (8): 
615-622. (novembro)  
 
Livro ou tese:  
 
Jensen, W.A. (1962). Botanical histochemistry: principles and practice. San Francisco: W.H. 
Freeman, 408 p.  
 
Capitulo em livro coletivo:  
 
Isaias, R.M.S., Oliveira, D.C. (2011). Gall Phenotypes Product of Plant Cells Defensive Responses 
to the Inducers Attack. In: Mérillon, Jean Michel; Ramawat, Kishan Gopal. (Org.) Plant Defence: 
Biological Control. 1ed. New York: Springer, p. 273-290.  
 
Para Atas de Congresso  
 
Machado, M.M.M., Ruchkys, U.A., CACHÃO, M. (2011). Pontos de interesse geoturístico no 
Parque das Mangabeiras, Quadrilátero Ferrífero-Brasil. in: Actas del I° Simposio de Geoparques 
y Geoturismoen Chile, 1: 71-74, Melipeuco. Santiago: Sociedad Geologica de Chile. 



  

 

Sobre o encaminhamento dos manuscritos  

 

Os manuscritos devem ser enviados acompanhados de ofício de encaminhamento contendo 

nome do(s) autor(es), endereço para correspondência, e-mail, telefone e fax, e declaração de 

colaboração na realização do trabalho e autorização de transferência dos direitos autorais 

para a Revista Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico.  

 

Para os manuscritos resultados de pesquisas envolvendo apoios financeiros estes deverão 

estar claramente identificados e o(s) autor(es) deve(m) declarar, juntamente com a 

autorização de transferência de autoria, não possuir(em) interesse(s) pessoal, comercial, 

acadêmico, político ou financeiro no manuscrito.  

 

Os manuscritos devem ser enviados para:  

 

Revista Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico  

Assessoria de Comunicação  

Rua Gustavo da Silveira, nº 1035 – Bairro Santa Inês  

Belo Horizonte – MG – Brasil  

CEP: 31.080-010 Fone: 55(31) 3409.7607  

E-mail: arquivos@mhnjb.ufmg.br 


