Lista de verificação – Ciência Rural
Esta lista de verificação foi elaborada para que os autores possam fazer a conferência do formato de
seus manuscritos ANTES de submetê-los para publicação. A lista foi elaborada com base nas normas
da revista. São perguntas diretas. Respostas AFIRMATIVAS estabelecem uma concordância com as
normas. O trabalho poderá ser enviado e será protocolado rapidamente e enviado aos consultores.
Caso as respostas sejam NEGATIVAS o trabalho deverá ser adaptado ás normas da revista. O envio
do trabalho com respostas NEGATIVAS implicará no arquivamento do artigo até que os problemas
sejam sanados.

A- Referente ao trabalho:
1. O trabalho é original?
2. O trabalho representa uma contribuição científica para a área de Ciências Agrárias?
3. O trabalho está sendo enviado com exclusividade para a Ciência Rural?
4. O idioma usado está de acordo com as normas?
5. As normas da revista foram seguidas rigorosamente (lembre-se que caso as mesmas não tenham sido
seguidas seu trabalho não irá tramitar. Retarde o envio mais alguns dias, mas confira as normas várias
vezes e, principalmente, visite um trabalho de sua área para usar como modelo. Lembre-se, os mesmos
estão disponíveis com acesso sem custos no site do SCIELO www.scielo.br/cr/)?
B- Documentação e normas:
1. O tamanho da folha é A4 (210x297mm), as margens superior, inferior, direita e esquerda têm pelo
menos 2,5cm, o manuscrito tem no máximo 25 linhas por página (OBS.: As tabelas não devem
ultrapassar as margens da página e não devem estar em modo “paisagem”)?
2. O trabalho está de acordo com as normas da revista, 20 páginas para revisão, 15 para artigo
científico e 8 para nota (OBS.: O texto não deve estar em colunas, lembre-se cada figura ou tabela será
uma página, o equivalente a uma lauda)?
3. O espaçamento de todo artigo é duplo, inclusive nas referências, e foi usada fonte times New Roman
12?
4. Todas as páginas estão numeradas, inclusive a primeira, preferencialmente no canto inferior direito?
5. Está sendo enviada a taxa de tramitação (referente a depósito bancário, o código verificador refere-se
ao CPF pessoa física e CNPJ pessoa jurídica) e a mesma está bem identificada (nome do remetente do
numerário e título do trabalho?
6. O valor da taxa de tramitação está correta (verifique mais de uma vez, muitos trabalhos não tem
tramitado por erros no valor enviado)?
7. No caso de pagamento com cheque o mesmo está nominal a FATEC (OBS.: O artigo só será
tramitado após o recebimento do cheque)?
8. No caso de pagamento com cartão de crédito VISA, todas as identificações foram seguidas
corretamente?
9. As especificações para emissão do recibo estão claras?
10. O nome dos autores está por extenso (ex.: Pedro Paulo Fulano e não Fulano, P.P.)?
11. O endereço do autor de correspondência está completo (inclusive Cep e e-mail)?
12. Todas as afiliações estão corretamente identificadas, o departamento, a instituição, a cidade o
estado e o país para todos os autores?
13. Todas as referências estão citadas ao longo do texto?
14. Todas as referências citadas ao longo do texto estão corretamente descritas, conforme as normas da
Ciência Rural, e aparecem listadas (grande parte dos trabalhos enviados apresentam problemas no
referido item e a aprovação é retardada por isso retenha o trabalho por mais alguns dias e confira as
mesmas por duas ou mais vezes)?
15. As figuras e tabelas têm chamada ao longo do texto e aparecem individualmente depois das
referências conforme as normas?
16. A(s) tabela(s) se existentes estão no formato retrato (Ciência Rural não aceita mais trabalhos com
tabelas no formato paisagem devido dificuldades de formatação mas principalmente pela péssima
visualização que as mesmas apresentam no trabalho final)?
17. As figuras apresentam qualidade superior?

18. As figuras foram salvas em arquivos a parte do texto (conforme normas)?
19. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e biossegurança da instituição, quando necessário
(vide normas)?
Obs.: Se você respondeu afirmativamente as perguntas que se aplicam a seu trabalho envie o mesmo,
caso contrário, o mesmo não será protocolado.

