O MG.Biota é um boletim de divulgação científica da Diretoria Geral do IEF Assessoria de Programas e Projetos Especiais - ASPROP, que publica
trimestralmente trabalhos de contribuição científica para divulgar o
conhecimento da biota mineira e áreas afins. O boletim é para um público
amplo e heterogêneo. Os leitores são, em geral, estudantes e professores de
ensino médio, universitários, pesquisadores, técnicos e leigos que se
interessam pela área ambiental. Os textos da revista exigem, portanto, clareza,
dando ênfase às imagens (ilustrações ou fotos) que facilitem a sua
compreensão.
Estrutura geral do texto: O texto deve ser constituído de: introdução,
desenvolvimento (material e métodos, resultados e discussão), considerações
finais ou conclusões. A introdução deve ser breve e enfocar o objetivo do
artigo. É desejável que o desenvolvimento contenha material e métodos,
resultados e discussão. Entretanto, assuntos com características peculiares ou
de cunho teórico que sejam de interesse para biota mineira, podem ter o
desenvolvimento dividido em seções e subseções. As fontes primárias e
secundárias devem ser citadas.
Em destaque: Esta seção é curta e aborda um assunto relevante dentro do
tema de cada número do boletim. O argumento desta seção pode ser espécies
em extinção, espécies importantes para o ecossistema abordado, etc. A autoria
pode ser dos mesmos autores dos artigos do boletim ou de outro autor,
conforme critério dos editores.
Os autores deverão enviar os seus artigos à Assessoria de Programas e
Projetos Especiais (ASPROP), conforme normas técnicas para colaboradores e
acompanhada de uma declaração de seu autor ou responsável, nos seguintes
termos:
“Transfiro para o Instituto Estadual de Florestas, por meio da Diretoria Geral,
todos os direitos sobre a contribuição (citar Título), caso seja aceita para
publicação no MG.Biota, publicado pela Assessoria de Programas e Projetos
Especiais. Declaro que esta contribuição é original e de minha
responsabilidade, que não está sendo submetida a outro editor para publicação
e que os direitos autorais sobre ela não foram anteriormente cedidos à outra
pessoa física ou jurídica”.
A declaração deverá conter: Local e data, nome e endereço completos, CPF e
documento de identidade.
Normas técnicas para os colaboradores:
Os pesquisadores/autores devem preparar os originais de seus trabalhos,
conforme as orientações que se seguem: NBR 6022 (ABNT, 2003).
1. Os textos deverão ser inéditos e redigidos em língua portuguesa;
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2. Os artigos terão, no máximo, 25 laudas, em formato A4 (210x297mm),
impresso em uma só face, sem rasuras, fonte Arial, tamanho 12, espaço
entre linhas de 1,5 e espaço duplo entre as seções do texto, assim como
entre o texto e as citações longas, as ilustrações, as tabelas e os gráficos;
3. Os originais deverão ser entregues em duas vias impressas e uma via em
CD-ROM (digitados em Word for Windows), com a seguinte formatação:
a) Título centralizado, em negrito e apenas a primeira letra maiúscula;
b) Nome completo do(s) autor(es), seguido do nome da instituição e titulação
na nota de rodapé;
c) Resumo bilíngüe em português e inglês com, no máximo, 120 palavras
cada;
d) Introdução, desenvolvimento (material e métodos, resultados e discussão),
considerações finais ou conclusões;

e) As ilustrações (figuras, tabelas, desenhos, gráficos, mapas, fotografias, etc.)
devem ser enviadas no formato TIFF ou EPS, com resolução mínima de
300 DPIs, em arquivo separado. Deve-se indicar a disposição preferencial
de inserção das ilustrações no texto, utilizando para isso, no local desejado,
a indicação da figura e o seu número, porém a comissão editorial se reserva
do direito de uma recolocação para permitir uma melhor diagramação;
f) Uso de itálico para termos estrangeiros;
g) As citações no texto e as informações recolhidas de outros autores devem
se apresentar segundo a norma: NBR 10520(ABNT, 2002);
 Citações textuais curtas, com 3 linhas ou menos, devem ser
apresentadas no corpo do texto entre aspas e sem itálico;
 Citações textuais longas, com mais de 3 linhas, devem ser apresentadas
em fonte Arial, tamanho 10 e devem constituir um parágrafo próprio,
recuado, sem necessidade de utilização de aspas;
 Notas explicativas devem ser apresentadas em rodapé, em fonte Arial,
tamanho 10, enumeradas.
h) As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no fim do texto,
devendo conter as obras citadas, em ordem alfabética, sem numeração,
seguindo a norma: NBR 6023(ABNT, 2002);
i) Os autores devem se responsabilizar pela correção ortográfica e gramatical,
bem como pela digitação do texto, que será publicado exatamente conforme
enviado.
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Instituto Estadual de Florestas - IEF
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Boletim MG.Biota
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Edifício Minas - 1º andar – Estações de trabalho: 01-234 e 01-236
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143
Bairro: Serra Verde
Belo Horizonte - MG
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