CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
REVISTA ACTA CIENTÍFICA – FACULDADE PATOS DE MINAS
DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA
O trabalho deve ser submetido à Editora Cortes / Faculdade Patos de Minas por
email. O número máximo de páginas estabelecido entre a comissão responsável pela
revista é quinze incluindo referências.
Os artigos devem apresentar os seguintes tópicos: RESUMO (em português),
ABSTRACT, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO,
CONCLUSÕES ou CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS.
As notas destinam-se a comunicações breves de resultados originais
conclusivos, a correções taxonômicas e à divulgação de novas idéias. A nota, incluindo
as referências, não deve exceder a seis páginas.
O título do trabalho deve ser digitado em caixa baixa, negritado e alinhado nas
margens, seguindo-se abaixo, o(s) nome(s) do(s) autor(es) também em caixa baixa e
negritado(s), porém, centralizados. O endereço profissional do(s) autor(es) é
apresentado abaixo do nome dos autores, indicados por números e centralizados.
Quando apenas um autor, não há necessidade de numerá-lo. Um breve currículo do
autor também será exigido, semelhante plataforma lattes. Informações relevantes do
trabalho, tais como menções a auxílios, a dissertações de mestrado ou teses de
doutorado são indicadas com asteriscos, apresentadas como nota de rodapé no final
da primeira página.
O RESUMO e ABSTRACT devem conter as mesmas informações, seguidos de
até cinco palavras-chave e key words, respectivamente, e alinhadas na margem
esquerda. Se possível, selecionar palavras que não se encontram no título. O resumo e
o abstract iniciam, logo após as palavras RESUMO e ABSTRACT, respectivamente,
separados destas palavras por um traço, seguindo-se em texto corrido com no máximo
150 palavras. O texto do abstract deve ser precedido pelo título do trabalho em inglês.
Os subtítulos são digitados em caixa alta e baixa, em negrito e alinhados na
margem esquerda.
Os nomes genéricos e específicos, em itálico, ao serem citados pela primeira
vez no texto, devem estar acompanhados pelo(s) nome(s) do(s) autor(es).

As siglas e abreviaturas, quando mencionadas pela primeira vez, devem ser
precedidas por seu significado por extenso. Ex. Microscópio Eletrônico de Varredura
(MEV).
Os números não inteiros, sempre que possível, deverão ser referidos com
apenas uma casa decimal e as unidades de medida abreviadas, com um espaço entre o
número e a unidade (Ex.: 25 km; 3 cm, 2-2,4 μm). Os números de um
a dez devem ser escritos por extenso, excetuando-se medidas e quantificação de
caracteres.
As ilustrações (foto, desenho, gráfico, mapa) devem ser numeradas
seqüencialmente em algarismos arábicos, na ordem em que aparecem no texto. Os
desenhos devem ser apresentados em tinta nanquim preto e as fotografias ampliadas
em papel brilhante. Ilustrações coloridas devem ser combinadas com a Coordenação
da Revista. As figuras em formato eletrônico deverão ser salvos em TIFF ou JPEG com
alta resolução (no mínimo 300 dpi). A disposição das ilustrações nas pranchas deve ser
proporcional ao espaço disponível (23 × 8,1 cm ou 17,2 cm, no caso de uma ou duas
colunas, respectivamente), incluindo legenda. As escalas devem estar graficamente
representadas ao lado das ilustrações e seu valor referenciado junto às mesmas ou na
legenda.
As legendas nas pranchas devem ser apresentadas em folha à parte, conforme
os exemplos abaixo, sendo opcional a citação do(s) nome(s) do(s) autor(res) dos
táxons.
As tabelas são encabeçadas pelo termo TABELA, escrito por extenso e em caixa
alta; numeradas com algarismos arábicos e seguidas pelo título completo e explicativo
das mesmas.
As citações de figuras e tabelas no texto devem ser abreviadas,
respectivamente, como (Fig. ou Figs.) e (Tab. ou Tabs.) ou escritas por extenso quando
pertinente.
As tabelas e figuras devem estar intercaladas no texto ou indicados os locais
onde as mesmas deverão ser colocadas.
Os artigos após publicação ficarão disponíveis em formato digital (pdf) no site
da Associação Educacional de Patos de Minas, especificamente no seguinte endereço

eletrônico: www.faculdadepatosdeminas.edu.br. Também será enviada uma cópia
impressa para cada autor.
Atenciosamente,
Comissão Responsável Revista Acta Científica

Patos de Minas, 20 de janeiro de 2015

