INSTRUÇÕES AOS AUTORES
O Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Nova Série, publica contribuições científicas originais
para a biologia no Brasil. São aceitos manuscritos com até 35 páginas, incluídas as ilustrações. Trabalhos
mais longos poderão ser aceitos debitando-se ao(s) autor(es) as despesas extras. Os manuscritos devem ser
enviados em três vias, acompanhados de nome, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico de um dos
autores para contato.
Os trabalhos devem ser redigidos em português ou inglês, com resumos em português e em inglês, com
até 250 palavras. Devem ser apresentados em papel tipo A4, em espaço duplo, margem esquerda de 3 cm e
as outras 2,5 cm, com as páginas numeradas. Utilizar fonte Times New Roman, corpo 12, sem separar
sílabas.
A primeira página deve conter título, título abreviado, autor(es) e instituições com endereços. Na segunda
página e seguintes: Resumo (com título em português, no caso de trabalhos em inglês), Palavras-chave,
Abstract (com título em inglês, no caso de trabalhos em português), “Key words”, Introdução, Métodos,
Resultados, Discussão e Agradecimentos. Em separado: Referências Bibliográficas, figuras, tabelas e
legendas das figuras. Sublinhar, no texto, apenas as palavras que devem aparecer em itálico, na publicação.
Notas deverão ser apresentadas com uma página de rosto contendo título, título abreviado, autor(es),
Palavras chave e endereços. Nas páginas seguintes o texto corrido, incluindo um pequeno resumo e abstract.
Apresentar separadamente as figuras, tabelas e legendas das figuras. Outras formas de apresentação
poderão, excepcionalmente, ser aceitas pelo Editor.
As fotos devem ser em preto e branco em papel brilhante; os gráficos e desenhos devem ser feitos a
nanquim ou em impressora com boa resolução gráfica (jato de tinta ou laser), com números, letras e escalas
que possam ser reduzidos. Devem obedecer, em proporção, à área a ser ocupada na página, possuindo
dimensões máximas de 2 vezes a área da página impressa (12 x 18,5 cm). A numeração das tabelas e
figuras deve ser feita com algarismos arábicos. As legendas das ilustrações devem ser anexadas em folha à
parte, ao final do texto. A localização das ilustrações e tabelas deve ser indicada no texto. Os originais das
ilustrações deverão ser encaminhados após a aceitação do trabalho.
A citação bibliográfica, no texto, deverá mencionar o último sobrenome do autor e a data da publicação
(Exs. Passamani, 1973; Laps & Chiarello, 1989). Quando se tratar de mais de dois autores, a citação deverá
conter o último sobrenome do primeiro autor seguido de et al., e a data da publicação (Ex. Zortéa et al.,
1994). Os trabalhos citados no texto deverão ser relacionados em ordem alfabética sob o título Referências
Bibliográficas, segundo o último sobrenome dos autores. Os títulos das revistas deverão ser abreviados de
acordo com a “World List of Scientific Periodicals”. Exemplos de referências:
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O Editor poderá rejeitar o trabalho ou encaminhá-lo ao(s) autor(es) para revisão. Todos os artigos serão
submetidos a, pelo menos, 2 “referees”. A publicação dos trabalhos será feita de acordo com a seqüência de
aceitação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Editor.
Apenas após o manuscrito ter sido aceito, será solicitado ao(s) autor(es) o envio de duas cópias
impressas da versão revisada e um disquete contendo uma versão idêntica do manuscrito (em formato
WORD ou RTF).
Os autores receberão 50 separatas gratuitamente.
Endereço para envio de manuscritos:
Boletim do MBML – Editor (Adriano G. Chiarello)
Museu de Biologia Mello Leitão
Av. José Ruschi 4
29650-000
Santa Teresa, ES - Brasil
Fone/fax (27) 3259.1182 E-mail: bradypus@terra.com.br (c/c para ruschi@terra.com.br)

