NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A Revista Eletrônica Científica da UERGS tem por finalidade publicar trabalhos de
natureza científica, técnica/tecnológica e de extensão, que abordem temas relevantes nas áreas
de humanas, engenharias e vida e meio ambiente, tendo caráter multidisciplinar, de forma a
contribuir para o desenvolvimento da ciência no Brasil e no exterior.
Todas as contribuições científicas enviadas para publicação serão submetidas à
apreciação do Editor Chefe, Membros do Corpo Editorial e Revisores Convidados,
reservando-se à Revista o direito de recusar o artigo considerado insuficiente ou que esteja em
desacordo com os princípios e normas da revista. Após o aceite do trabalho, os direitos de
publicação passam a ser da Revista Eletrônica Científica da UERGS, inclusive traduções,
figuras e outros.
No momento da submissão será solicitada uma carta de apresentação, que deverá
explanar sucintamente a relevância do trabalho, contendo também declaração de que o
trabalho não foi publicado ou submetido a outro periódico. Nesta carta, ainda, solicita-se que
os autores sugiram ao menos 3 (três) revisores potenciais do manuscrito, com sua filiação e email para contato.
A Revista aceita submissões em português, inglês ou espanhol de:
1) Artigos Inéditos: reportam resultados científicos originais que ainda não tenham sido
publicados em outro periódico. O documento não deve exceder 10.000 palavras.
2) Artigos de Revisão: abordam temas ligados à microbiologia em geral e de amplo
interesse da área. O documento não deve exceder 20.000 palavras.
3) Notas Curtas ou Comunicações Breves: experiências originais, cuja relevância para
o conhecimento do tema justifique a apresentação de dados iniciais de pequenas séries.
O documento não deve exceder 5.000 palavras.
4) Nota Técnica: é um artigo elaborado por técnico (os) especializado (os) em
determinado assunto, devendo conter fundamentação teórica ou análise completa de
todo o contexto. O documento não deve exceder 5.000 palavras.

5) Artigos de Dados: apresentam vasto conjunto de dados, acompanhados por
metadados que descrevem o conteúdo, contexto, qualidade e estrutura dos dados. O
documento não deve exceder 20.000 palavras.
6) Editoriais sobre temas específicos serão publicados mediante convite do Editor
Chefe.

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO
Os

manuscritos

devem

ser

submetidos

unicamente

via

online

pelo

site

www.seer.com.br/rev_uergs. O formato a ser submetido o trabalho deve seguir o exemplo em
anexo (hiperlink) e formatado em Word for Windows versão 98 ou superior.
Todos os manuscritos devem conter os seguintes itens: Título, Autores e afiliações
(com indicação clara do autor correspondente), Resumo (escrito na língua do artigo não
excedendo 250 palavras), Palavras-chave (ao menos 3 e no máximo 5), Abstract (escrito na
língua inglesa ou em português quando a versão do texto original for em inglês, não
excedendo 250 palavras), Keywords (ao menos 3 e no máximo 5), Introdução, Referencial
teórico atualizado, Materiais e Métodos/Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e
Referências.
Em trabalhos que envolvam seres humanos, animais ou com manipulação genética, os
autores deverão informar na seção Materiais e Métodos/Metodologia os aspectos éticos da
pesquisa com a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, em consonância
com a Declaração de Helsinki (<http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/helsin5.htm>). Trabalhos
sem aprovação de Comitê de Ética não serão aceitos para a publicação.
Gráficos e tabelas devem ser inseridas no texto de acordo com a ordem em que são
citadas e numeradas sequencialmente por algarismos arábicos. O título deve ser colocado
acima da tabela e abaixo da figura, devendo ser curto, porém representativo, com descrição
completa da informação contida na tabela. Quando a ilustração for criação dos próprios
autores não há necessidade de indicar a fonte. As imagens devem ser inseridas no texto com
resolução mínima de 300dpis.
Referências no texto devem seguir o padrão ABNT (NBR6023). Citações deverão
seguir o padrão ABNT (NBR10520).

O texto deve ser escrito em fonte Arial, tamanho 10. Citações indiretas com indicação
de autoria no texto, seguem o exemplo “Pereira (1999)”; Citações indiretas com indicação de
autoria no final da citação, seguem o exemplo (SILVA, 1999), (SILVA; SOUZA, 1998),
(SILVA; SOUZA; CARVALHO, 1998) ou (SILVA et al., 1999); citações diretas curtas (de
até três linhas) com indicação de autoria no texto, seguem o exemplo: Segundo Silva (2012,
p.5) a campanha é “fundamental para o desenvolvimento”; citações longas (com mais de 3
linhas) devem ser escritas em um bloco recuado 4 cm da margem esquerda, com espaçamento
simples e fonte 8, sem aspas. Exemplo:
Segundo Silva et al. (2013, p. 38):
A lombada é um elemento opcional utilizado apenas quando há encadernação (exceto no caso de espiral).
Sua construção deve ser realizada com base na NBR12225 - Informação e Documentação - lombada Apresentação. Na UERGS, o Sistema de Bibliotecas recomenda que na lombada conste o nome do aluno
na vertical, de cima para baixo [...]

As referências devem ser ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro
autor, em espaçamento simples e separadas entre si por um espaço simples, em ordem
crescente de data de publicação. Levar em consideração as seguintes ocorrências:
Artigo de periódico:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título da Revista, cidade da
publicação, volume, número, páginas, Mês de publicação. Ano de publicação.
Livro:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano.
Capítulo de livro:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In:
SOBRENOME, Autor. Título da publicação no todo. Edição. Local de publicação: editora,
ano. página inicial-final da parte referenciada.
Tese ou Dissertação:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Ano apresentação do
trabalho. Número de folhas. Indicação de dissertação ou tese (Grau ou área de concentração) indicação de faculdade, Universidade (por extenso), Local. Ano de conclusão.
Trabalhos apresentados em Eventos:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, edição do
evento (se houver), ano, local (cidade) de realização. Título... , local de publicação: editora,
data da publicação. página inicial-final.

Para documentos eletrônicos, acrescentar no final da referência, as informações: Disponível em:
<endereçoeletrônico>. Acesso em: dia mês (abreviado) ano.

AVALIAÇÃO DOS MANUSCRITOS PELOS PARES
Todos os manuscritos enviados à Revista serão avaliados por dois revisores ad hoc,
cujos nomes serão mantidos em sigilo. Caso haja discrepância entre as avaliações, um
terceiro revisor será consultado. O Editor Chefe da Revista, de posse desses dados, tomará a
decisão final. Quando forem sugeridas modificações, estas serão encaminhadas ao autor
correspondente para resposta e, em seguida, encaminhadas aos revisores para verificarem o
cumprimento das exigências e solicitações.

As instruções devem ser seguidas integralmente. O aceite final do manuscrito é de
atribuição do Editor Chefe, sendo artigos que não estejam de acordo com as instruções serão
prontamente rejeitados. Casos omissos serão deliberados pelo Corpo Editorial e Conselho
Editorial da Revista Científica Eletrônica da UERGS.

