Diretrizes para Autores / Instructions to authors
1. A revista CIÊNCIA FLORESTAL publica artigos técnico-científicos inéditos, resultantes de pesquisa de
interesse da área florestal. Também são aceitas notas técnicas e artigos de revisão. Os textos podem ser
redigidos em português, inglês ou espanhol.
[Ciência Florestal publishes original scientific and technical articles resulting from researches on Forestry
Engineering. Technical notes and review articles are also accepted. The texts can be written in Portuguese,
English and Spanish.]
2. Para submeter um trabalho para publicação são cobrados os seguintes valores:
§1Taxa de submissão: R$50,00 (cinquenta reais). O pagamento dessa taxa não garante a publicação do trabalho.
§2Taxa de publicação: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Esse valor deve ser recolhido somente quando
solicitado pelo editor.
Os valores devem ser depositados na conta corrente n. 38588-3, da agência do Banco do Brasil n. 1484-2
(FATEC - CNPJ: 89.252.431/0001-59). O comprovante do depósito da taxa de submissão deverá ser postado
como documento suplementar, na submissão do trabalho. O comprovante da taxa de publicação deverá ser
enviado a CIÊNCIA FLORESTAL, quando solicitado, via e-mail. Os valores depositados não serão devolvidos.
[Tramitation charges: 1) Submission fee: US$ 30.00. The payment of this fee does not guarantee the paper
publication. 2) Publication fee: US$ 150.00. This value is charged only after the acceptance of the paper. The
values must be deposited in the bank account # 38588- 3, Banco do Brazil, agency # 1484-2. The deposit receipt
shall be sent along with the paper. The receipt of the publication fee must be sent to Ciência Florestal by fax (55
55 3220 8444/22) or by e-mail (cienciaflorestal@ufsm.br), informing the paper name which belongs to this receipt.
The values deposited will not be refunded.]
3. Os manuscritos devem ser submetidos à revista via online por meio da PLATAFORMA SEER. O autor que
submete o artigo assume toda e qualquer responsabilidade pelas informações, que os demais autores estão de
acordo com a submissão e que o artigo é inédito. Os conceitos e afirmações emitidas no artigo são de exclusiva
responsabilidade dos autores. Contudo, o Conselho Editorial reserva-se o direito de solicitar ou sugerir
modificações no texto original.
[The manuscripts should be submitted by PLATAFORMA SEER. The author registering the work assumes the
responsibility for all information, and that the other author are in agreement with this work and that the article has
not been published before. The concepts and assumptions appearing in the article are of fully responsibility of the
authors. However, The Editing Committee has the right of asking for modifications in the original text.]
4. Os artigos devem ser organizados da seguinte forma:
[The articles must be organized in this sequence:]
4.1. Artigo científico e nota técnica: Título, Resumo, Introdução com Revisão de Literatura e objetivos, Materiais
e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos (quando houver) e Referências. Antes do item
Referências, quando apropriado, mencionar a aprovação pela Comissão de Ética e Biossegurança da Instituição.
[Scientific article and technical note: title, abstract, introduction and literature review, materials and methods,
results and discussion, conclusions, acknowledgements and references. Before the item references write when
appropriate, mention its approval by the Ethics and Biosecurity Committee of the Institution.]
4.2. Artigo de revisão bibliográfica: Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Considerações finais,
Agradecimentos (quando houver) e Referências.
[Article of bibliographical review:
acknowledgements, references.]
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5. O manuscrito deve ser editado no Microsoft Word, com espaço simples, linhas numeradas continuamente e
sem os nomes dos autores, fonte Times New Roman, tamanho 11, tabulação de 1,25 cm, formato A4, com 2 cm
de margens esquerda, inferior e superior, e 1,5 cm de margem direita, orientação retrato e máximo de 12 páginas.
[The paper must be edited in Microsoft Word, simple space, lines numbered continuously and without the authors’
names, letter type Times New Roman, size 11, tab 1.25 cm, size A4, with 2.0 cm of left, inferior and superior
margins and 1.5 cm in the right margin, portrait orientation and maximum of 12 pages.]

6. O Título do manuscrito, com no máximo duas linhas, deve ser centralizado e em negrito, com letras maiúsculas
(exceto nomes científicos), redigido em português ou espanhol, seguido da versão em inglês (esta em nãonegrito).
[The paper title, up to 2 lines, must be centralized and in bold type, in capital letters and followed by the Portuguese
version.]
7. O Resumo deve ser apresentado em um único parágrafo, contendo o máximo de 300 palavras) e redigido em
dois idiomas, sendo um deles o inglês. As palavras RESUMO e ABSTRACT devem ser redigidas em letras
maiúsculas, negrito e centralizadas.
[The abstract has to be presented in a single paragraph and written in two languages, being the Portuguese
language one of them. The words RESUMO and ABSTRACT must be in capital letters.]
8. Logo após o texto do Resumo e do Abstract devem ser incluídos os termos Palavras-chave e Keywords,
respectivamente, com alinhamento à esquerda, seguidas de dois pontos e em negrito, contendo até quatro
termos (não contidos no título), separados por ponto e vírgula.
[ABSTRACT and RESUMO must be followed by Keywords and Palavras-chave, respectively, aligned to the left,
containing up to four words, separated by semicolons.]
9. Os grandes itens (INTRUDUÇÃO, MATERIAL E MÉTODO, RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÃO,
AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS) devem ser escritos em letras maiúsculas, negrito e alinhados à
esquerda. Os demais obedecem a seguinte sequência:
MATERIAL E MÉTODO - (item primário) - todo em maiúsculas e negrito.
Caracterização do local - (item secundário) - só a inicial maiúscula e em negrito.
Solo - (item terciário) - só a inicial maiúscula, em negrito e itálico.
Horizonte A - (item quaternário) - só a inicial maiúscula, em itálico.
[The primary titles must be written in capital letters, aligned to the left. The other ones must obey the sequence
as follows:
MATERIAL AND METHOD – (primary item) – fully in capital letters and in bold type.
Characterizing the local – (secondary item) – In bold type but the first letter in capitals.
Soil – (tertiary item) – The initial in capitals, in bold type and in italics.
Horizon A – (quaternary item) – only the initial letter in capitals, in italics.]
10. As siglas e abreviaturas, ao aparecerem pela primeira vez no trabalho, deverão ser colocadas entre
parênteses, precedidas do nome por extenso.
[The acronyms and abbreviations, when they first appear in the paper, must be within brackets, preceded by their
full names.]
11. Figuras (gráficos e fotografias), devem possuir resolução mínima de 300dpi, PODENDO SER EM CORES,
sem-contorno. As dimensões (largura e altura) não podem ser maiores que 17 cm, sempre com orientação da
página na forma retrato (fonte: Times New Roman, tamanho da fonte: 11, não-negrito e não-itálico).
[Figures (graphs and photographs), with minimum resolution of 300dpi, can be in color, noboundary. The
dimensions (height and width) cannot be larger than 17 cm, always with portrait page orientation, letter type of
Times New Roman, size 11, non-bold type and nonitalics.]
12. As figuras e tabelas devem ser auto-explicativas e alocadas no texto logo após sua primeira chamada. A
identificação destas deve ser expressa em dois idiomas (a usada na versão do trabalho e o inglês, se o trabalho
for em inglês, a outra será o português). As tabelas devem ser produzidas em editor de texto (Word) e não podem
ser inseridas no texto como figuras. Para tabelas com conteúdo numérico, as vírgulas (ou pontos) devem ficar
alinhadas verticalmente e os números centralizados na coluna.
[The figures and tables must self-explanatory and located in the text right after they are mentioned. Their
identification must be expressed in two languages, being the English language one of them. The tables must be
produced in Word text editor and cannot be put in the text as being figures. For the tables which include numbers,
the points must be aligned vertically and the numbers must be centralized in the column.]
13. Nomes científicos devem ter gênero e espécie escritos por extenso (Ex: Araucaria angustifólia) e em itálico
(em negrito quando dentro de títulos ou itens escritos da mesma forma).

[Scientific names must be fully written (ex: Araucaria angustifolia) and in italics.]
14. Fórmulas editadas pelo módulo Equation Editor, do Microsoft Word, devem obedecer à fonte do texto, com
símbolos, subscrito/sobrescrito etc., em proporções adequadas.
[Formulae edited by the module Equation Editor, of Microsoft Word, must obey the text letter, with symbols,
subscript/superscript, etc, in suitable proportions.]
15. Citações bibliográficas serão feitas de acordo com a NBR 10520 da ABNT, usando o sistema "autor-data".
Todas as citações mencionadas no texto obrigatoriamente devem ser relacionadas na lista de Referências (e
vice-versa), de acordo com a norma NBR 6023 da ABNT.
[Bibliographical quotations will be carried out in accordance with NBR 10520 from ABNT, using the system authordate. All quotations mentioned in the text must listed down in the reference list, in compliance with NBR 6023
from ABNT.]
16. No momento apropriado o autor será solicitado a inserir os nomes de todos os participantes, que devem ser
posicionados logo abaixo do título em inglês, e identificados com número sequencial sobrescrito. O chamamento
dos autores deve ser indicado no rodapé da primeira página, antecedido do número de identificação, devendo
conter: título de graduação (Ex: Engenheiro Florestal), maior titulação (Ex: Dr.), descrição da função/profissão
(Ex: Professor do Departamento de Ciências Florestais, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de
Santa Maria), endereço (Ex: Av. Roraima, 1000, CEP 97105-900, Santa Maria (RS), Brasil.) e e-mail (Ex:
cienciaflorestal@ufsm.br) sem o ponto final.
[In its final version, all authors names must be inserted immediately below the paper title and identified with its
superscript sequence number. The authors calling must be indicated as footnote at the first page.]
17. Os manuscritos submetidos à revista passam pela triagem inicial do comitê de área, são enviados para
revisores ad hoc, devolvidos aos autores para correções e, posteriormente, passam pela avaliação final do
Conselho Editorial. Além disso ainda passam pelas correções de língua estrangeira (inglês e espanhol), língua
portuguesa e referências. Os artigos aceitos são publicados na ordem de aprovação e para os não-aceitos é feita
a comunicação aos autores. Os artigos são disponibilizados no formato "pdf", no endereço eletrônico da revista
(www.ufsm.br/cienciaflorestal).
[The manuscripts subjected to Ciência Florestal are submitted to the area committee which will decide the need
of sending to ad hoc reviewers. The trial version is returned to the authors for corrections and, later, are finally
evaluated by the Editing Committee. The accepted articles are published preferably in the order of their approval.
Offprint will not be provided. The articles are available, in ‘pdf’ format, at the following electronic address:
www.ufsm.br/cienciaflorestal.]
18. Em caso de dúvidas sobre formatação, consultar os artigos já publicados no site ou o email cienciaflorestal@ufsm.br.
[For further information and doubts consult the published articles and the Editing Committee through the e-mail:
cienciaflorestal@ufsm.br.]
19. Consulte também, no item AJUDA, "Um Trabalho Exemplo" no rodapé da janela superior CAPA.
Setembro/2017.

