NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
1. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
2. A Revista “Ciência e Agrotecnologia”, editada bimestralmente pela Editora da Universidade Federal de Lavras (Editora
UFLA), publica artigos científicos nas áreas de “Ciências Agrárias, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Economia e
Administração do Agronegócio, Engenharia Rural, Medicina Veterinária e Zootecnia”, elaborados por membros da
comunidade científica nacional e internacional. É condição fundamental que os artigos submetidos à apreciação da
“Revista Ciência e Agrotecnologia” não tenham sido e nem serão publicados simultaneamente em outro lugar. Com a
aceitação do artigo para publicação, os editores adquirem amplos e exclusivos direitos sobre o artigo para todas as
línguas e países. A publicação de artigos dependerá da observância das Normas Editoriais, dos pareceres do Corpo
Editorial e da Comissão ad hoc. Todos os pareceres têm caráter sigiloso e imparcial e, tanto os autores, quanto os
membros do Corpo Editorial e/ou Comissão ad hoc não obtêm informações identificadoras entre si.
3. Custo para publicação: O custo da publicação é de R$30,00 (trinta reais) por página editorada (página impressa no
formato final) até seis páginas e R$60,00 (sessenta reais) por página adicional. No encaminhamento inicial, efetuar o
pagamento de R$80,00 (oitenta reais), não reembolsável, valor esse a ser descontado no custo final do artigo editorado
(formato final). Por ocasião da submissão, deverá ser encaminhado o comprovante de depósito ou transferência bancária
a favor de FUNDECC/Editora, Banco do Brasil, agência 0364-6, conta corrente 58.382-0. O comprovante de depósito ou
transferência bancária deve ser anexado no campo “Transferência de Documentos Suplementares”.
4. Os artigos submetidos para publicação deverão ser encaminhados via eletrônica (www.editora.ufla.br), editados em
língua inglesa e usar somente nomenclaturas oficiais e abreviaturas consagradas. O trabalho deverá ser digitado no
processador de texto Microsoft Word for Windows (versão 98, 2000, 2003 ou XP), tamanho A4 (21cm x 29,7cm), espaço
duplo entre linhas, fonte: Times New Roman, tamanho: 12, observada uma margem de 2,5 cm para o lado esquerdo e de
2,5 cm para o direito, 2,5 cm para margem superior e inferior, 2,5 cm para o cabeçalho e 2,5 cm para o rodapé. Cada trabalho
deverá ter no máximo 16 páginas e junto do mesmo deverá ser encaminhado ofício dirigido ao Diretor da Editora UFLA,
solicitando a publicação do artigo. Esse ofício deverá ser assinado por todos os autores, constar nome dos autores sem
abreviação, a titulação e o endereço profissional completo (rua, nº, bairro, caixa postal, cep, cidade, estado) telefone e email de todos; ao submeter o artigo, o ofício deverá ser anexado no campo “Transferência de Documentos Suplementares”.
Qualquer inclusão, exclusão ou alteração na ordem dos autores deverá ser notificada mediante ofício assinado por todos
os autores (inclusive do autor excluído).
5. O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: a) TÍTULO (em letras maiúsculas) em inglês e português,
escrito de maneira clara, concisa e completa, sem abreviaturas e palavras supérfluas. Recomenda-se começar pelo termo
que represente o aspecto mais importante do trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de importância; b)
NOME(S) DO(S) AUTOR(ES) listados no lado direito, um debaixo do outro, sendo o máximo de 6 (seis); c) ABSTRACT
não deve ultrapassar 250 (duzentos e cinquenta) palavras e estar em um único parágrafo. Deve conter pelo menos,
breve introdução, objetivo e resultados; d) INDEX TERMS contendo entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-chave em inglês
que identifiquem o conteúdo do artigo, diferentes daquelas constantes no título e separadas por vírgula; e) RESUMO
(tradução para o português do abstract); f) TERMOS PARA INDEXAÇÃO (tradução para o português do index terms);
g) INTRODUCTION (incluindo a revisão de literatura e objetivo); h) MATERIAL AND METHODS; i) RESULTS AND
DISCUSSION (podendo conter tabelas e figuras); j) CONCLUSION; k) ACKNOWLEDGEMENTS (opcional);l)
REFERENCES (sem citações de teses e dissertações).
6. RODAPÉ: Deve constar formação, titulação, instituição de vínculo empregatício, contendo endereço comercial completo
(rua, número, bairro, Cx. P., CEP, cidade, estado) e e-mail do autor correspondente. Os demais autores devem informar a
formação, titulação e instituição de vínculo empregatício.
7. AGRADECIMENTOS (acknowledgements): ao fim do texto e, antes das Referências Bibliográficas, poderão vir os
agradecimentos a pessoas ou instituições. O estilo, também aqui, deve ser sóbrio e claro, indicando as razões pelas
quais se fazem os agradecimentos.
8. TABELAS E QUADROS: deverão ser feitos no Word e inseridos após citação dos mesmos dentro do próprio texto,
salvo em doc.

9. CASO O ARTIGO CONTENHA FOTOGRAFIAS, GRÁFICOS, FIGURAS, SÍMBOLOS E FÓRMULAS, ESSAS
DEVERÃO OBEDECER ÀS SEGUINTES NORMAS:
9.1 Fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, inseridas no texto, após a citação das
mesmas, salvas em extensão “TIFF” ou “JPEG” com resolução de 300 dpi. Na versão impressa da revista, as fotografias
sairão em preto e branco.
9.2 Figuras podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, inseridas no texto, após a citação das
mesmas, salvas em extensão “TIFF” ou “JPEG” com resolução de 300 dpi. As figuras deverão ser elaboradas com letra
Times New Roman, tamanho 10, sem negrito; sem caixa de textos e agrupadas. Na versão impressa da revista, as
figuras sairão em preto e branco.
9.3 Gráficos deverão ser inseridos no texto após a citação dos mesmos. Esses deverão ser elaborados preferencialmente
em Excel, com letra Times New Roman, tamanho 10, sem negrito, salvos em extensão XLS e transformados em TIFF ou
JPG, com resolução de 300 dpi.
9.4 Símbolos e Fórmulas Químicas deverão ser feitas em processador que possibilite a formatação para o programa
Page Maker (ex: MathType, Equation), sem perda de suas formas originais.
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: a partir do Volume 18, Número 1 de 1994, a normalização das referências
bibliográficas é baseada na NBR6023/2002 da ABNT.
A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s)
autor(es) do artigo.
Orientações gerais:
- Devem-se apresentar todos os autores do documento científico (fonte);
- O nome do periódico deve ser descrito por extenso, não deve ser abreviado;
- Em todas as referências deve-se apresentar o local de publicação (cidade), a ser descrito no lugar adequado para cada
tipo de documento;
- As referências devem ser ordenadas alfabeticamente e “alinhadas à margem esquerda”, conforme NBR6023/2002
(ABNT, 2002, p.3).
- Deve-se deixar espaçamento simples nas entrelinhas e duplo entre as referências.
EXEMPLIFICAÇÃO (TIPOS MAIS COMUNS):
ARTIGO DE PERIÓDICO:
DINIZ, E.R.; SANTOS, R.H.S.; URQUIAGA, S.S.; PETERNELLI, L.A.; BARRELLA, T.P.; FREITAS, G.B. de. Crescimento
e produção de brócolis em sistema orgânico em função de doses de composto. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32,
n.5, p.1428-1434, set./out. 2008.
LIVRO:
a) Livro no todo:
FERREIRA, D.F. Estatística multivariada. Lavras: UFLA, 2008. 672p.
b) Parte de livro com autoria específica:
BERGEN, W.G.; MERKEL, R.A. Protein accretion. In: PEARSON, A.M.; DUTSON, T.R. Growth regulation in farm
animals: advances in meat research. London: Elsevier Science, 1991. v.7, p.169-202.
c) Parte de livro sem autoria específica:
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Tecido muscular. In: ______. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008. 524p.
DISSERTAÇÃO E TESE:
Não utilizar citações de dissertações e teses.

TRABALHOS DE CONGRESSO E OUTROS EVENTOS:
Não utilizar citações de trabalhos de congressos e outros eventos.
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS:
As obras consultadas online são referenciadas conforme normas específicas para cada tipo de documento, acrescidas
de informações sobre o endereço eletrônico apresentado entre braquetes (< >), precedido da expressão “Disponível
em:” e da data de acesso ao documento, precedida da expressão “Acesso em:”.
Nota: “Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes” (ABNT, NBR6023/2000, p. 4).
Segundo padrões internacionais, a divisão de endereço eletrônico, no fim da linha, deve ocorrer sempre após barra (/).
a) Livro no todo
TAKAHASHI, T. (Coord.). Tecnologia em foco. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. Disponível em: <http//
www.socinfo.org.br>. Acesso em: 22 ago. 2000.
b) Parte de livro
TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In: ______. Sociedade da informação no Brasil: livro verde.
Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. cap.2. Disponível em: <http://www.socinfo.gov.br>. Acesso em: 22 ago. 2000.
c) Artigo de periódico (acesso online):
JASPER, S.P.; BIAGGIONI, M.A.M.; RIBEIRO, J.P. Avaliação do desempenho de um sistema de secagem projetado para
os pequenos produtores rurais. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.4, p.1055-1061, jul./ago. 2008. Disponível em:
<http://www.editora.ufla.br/revista/32_4/(04)%20Artigo%204193.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2008.
CITAÇÃO: PELO SISTEMA ALFABÉTICO (AUTOR-DATA) (baseado na ABNT, NBR10520/2002)
Dois autores - Silva & Leão (2008) ou (Silva & Leão, 2008).
Três ou mais autores - Ribeiro et al. (2008) ou (Ribeiro et al., 2008).
Obs.: Quando forem citados dois autores de uma mesma obra deve-se separá-los pelo sinal & (comercial). Se houver
mais de uma citação no mesmo texto, deve-se apresentar os autores em ordem cronológica crescente, por exemplo: Souza
(2004), Pereira (2006), Araújo (2007) e Nunes Júnior (2008); ou: (Souza, 2004; Pereira, 2006; Araújo, 2007; Nunes Júnior,
2008).
11. Processo para publicação de artigos: O artigo submetido para publicação, será encaminhado ao Conselho Editorial,
para que seja inicialmente avaliado quanto à relevância comparativa a outros manuscritos da área de conhecimento
submetidos para publicação. Apresentando relevância comparativa, o artigo é avaliado por consultores ‘ad hoc’ para
emitirem seus pareceres. Aprovado por consultores e, caso necessário, o artigo é enviado ao autor correspondente para
correções e/ou sugestões. Caso as correções não sejam retornadas à revista no prazo solicitado, a tramitação do artigo
será automaticamente cancelada. O não atendimento as solicitações dos consultores sem justificativas também leva ao
cancelamento automático do artigo. Após a aprovação das correções, o artigo é revisto quanto a Nomenclatura Científica,
Inglês, Referências Bibliográficas e Português, sendo então encaminhado para editoração e publicação.

