
 

                 

                                                        
Normas para o Preparo de Originais Destinados à Publicação pela RCEEF 
 

 
Primeira Etapa (exigida para aprovação e remessa aos revisores) 
 

TIPOS DE TRABALHOS PUBLICADOS

Trabalhos de Pesquisa: destinados à apresentação de resultados de pesquisa científica inédita. 
Trabalhos de Revisão: revisão crítica das contribuições importantes num dado tema científico com o objetivo
de estabelecer o "estado da arte". 
Comunicação: trabalho breve que discute aspectos metodológicos ou apresenta resultados preliminares. 
Resenhas: análise crítica de livros publicados. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

Língua: Português, Inglês ou Espanhol. 
Processador de texto: Word for Windows 
Espaçamento do texto: entrelinhas 1,5; margens laterais, inferiores e superiores de três centímetros. Os
textos não devem exceder 20 páginas (atentando para o tamanho do arquivo que não deverá ultrapassar 3
Mb, já inclusos tabelas e gráficos). 
Papel: Formato A4, com linhas e páginas numeradas. 
Fonte: Times New Roman, tamanho 12. 
 

ESTRUTURA DO ARTIGO 

a.  Título, Nome do autor e filiação, resumo e palavras-chave (no máximo 200 palavras para o resumo e 5
para as palavras-chave) 
b. Título em inglês, abstract e key words 
c. Introdução (contendo revisão de literatura) 
d. Materiais e métodos 
e. Resultados e discussão 
f. Conclusões (opcional) 
g. Agradecimentos 
h. Referências bibliográficas 
i. Quando o artigo for apresentado em língua estrangeira, o título, resumo e palavras-chave deverão também
ser feitos em português 
 

NOMENCLATURA CIENTÍFICA 

A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos Códigos Internacionais em
cada área. Unidades e Medidas devem seguir o Sistema Internacional 
No texto, a citação de referências bibliográficas deverá ser feita da seguinte forma: colocar o sobrenome do
autor citado em minúsculas, seguido do ano, entre parênteses. Quando o autor fizer parte da sentença, no
final do texto colocar entre parênteses o autor, seguido do ano, separados por vírgula. Sendo mais de três
autores, citar o primeiro e et al. A Revista CEEF adota as normas vigentes da ABNT, exceto para o item 6
(REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS), pois, quando a referência for de mais de três autores, devem-se
mencionar todos. 
 O autor deverá remeter ao Conselho Editorial da Revista CEEF o original do trabalho, através do e-mail
revista.florestal@faef.br, acompanhado de uma carta afirmando não ter sido publicado ou submetido à
publicação em outros meios de divulgação. 



Segunda Etapa (exigida para publicação) 

Se o artigo for aceito para publicação, o autor deverá enviar novo original, com as correções sugeridas pelos
revisores ou, se for o caso, justificativas do não-atendimento das sugestões, em correspondência anexa.
Deverão acompanhar o artigo definitivo figuras e tabelas de boa qualidade, bem como os arquivos que os
contêm. Por se tratar de uma Revista Eletrônica, serão aceitas figuras (e gráficos) coloridos, com boa
qualidade no corpo do texto. 
Como a FAEF também poderá vir a publicar estes artigos em meios tradicionais (versão impressa), você
poderá ser contatado no futuro para fornecer as figuras e gráficos em preto e branco.

Observações:

Os artigos que não se enquadrarem nas normas acima descritas, na sua totalidade ou em parte, serão
devolvidos e perderão a prioridade da ordem seqüencial de publicação. 
Os casos não previstos por estas Normas serão resolvidos pelo Conselho Editorial da Revista. 
Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências bibliográficas, são de
inteira responsabilidade dos autores.


