NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO TÉCNICO-CIENTÍFICO NA REVISTA
AQUACULTURE BRASIL – ANO 2017/2018
• O tema do trabalho deve ser atual e de relevância para o setor aquícola, fazendo uso de uma linguagem
simples e acessível a todo o público leitor;
• Conter em sua estrutura:
•

Título e subtítulo (se houver);

•

Nome completo dos autores e respectivas instituições;

•

Introdução;

•

Desenvolvimento (podendo ser dividido em tópicos ou não);

•

Conclusão.

• O corpo do texto deve ter entre 1000 e 1200 palavras;
• Todas as fotos enviadas devem estar corretamente identificadas ao longo do texto com legenda e crédito
ao autor. Necessariamente, as fotos devem ser enviadas também como anexo no formato JPEG, PNG ou
outro formato de imagem e estar em boa qualidade (recomenda-se ser acima de 1mb).
• É sugerido no mínimo dez imagens para ilustrar o artigo, sendo que estas não necessariamente devem
ter sido citadas ao longo do texto;
• As tabelas, de preferência, devem estar de forma editável ao longo do texto, e não em formato de
imagem;
• O texto do trabalho deve ser apresentado em formato word, fonte Times New Roman, tamanho 12, com
espaçamento de 1,5 e palavras em inglês devem estar em itálico;
• As referências devem estar no formato padrão ABNT NBR 6023, com o nome dos autores em minúsculo:
Exemplo para artigos e/ou matéria de revista, boletim etc:
Crab, R., Y. Avnimelech, et al. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production.
Aquaculture. v.270, n.1-4, p.1-14. 2007.

• A submissão deve ser feita ao e-mail contato@aquaculturebrasil.com com cópia para
jessica@aquaculturebrasil.com;
• O tempo de resposta para o aceite ou não do artigo leva de duas a três semanas, a partir da data de
submissão;
Aguardamos o seu trabalho!
Qualquer dúvida estamos à disposição.
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