INSTRUÇÕES AOS AUTORES
O Boletim do Grupo de Pesquisas da Flora, Vegetação e Etnobotânica - FLOVET
(ISSN 1806-8863) - publica atualmente on line artigos científicos nas áreas acima
referidas, para divulgação das contribuições de membros do grupo e também de outras
regiões brasileiras e do exterior, escritos em português, inglês ou espanhol. Os trabalhos
deverão
ser
submetidos somente
via
e-mail
(guarim@ufmt.br
OU
pasaufmt@gmail.com), de acordo com estas Instruções. O texto deverá ser digitado em
tamanho A4, espaço 1,5 entre as linhas, com margens justificadas, em caracteres Times
New Roman, corpo 12. Palavras, como nomes genéricos e infra-genéricos, devem ser
escritas em itálico. Os nomes dos autores do artigo a ser submetido devem constar
sempre na sua ordem correta, sem inversões (Ex.: Maria José Souza). A seriação do
artigo deve constar dos seguintes itens: TÍTULO do artigo em letras MAIÚSCULAS e
em negrito, centralizado. Nome(s) do(s) autor(es) com as Iniciais maiúsculas e demais
minúsculas, em negrito, à direita; Instituição de origem e endereço completo do(s)
autor(es) deverão ser incluídos na parte inferior da primeira página, com um traço
acima. No texto, não usar notas-de-rodapé. RESUMO (colocar o título do trabalho em
português): em português, em um único parágrafo; com duas a três Palavraschave. ABSTRACT (colocar o título do trabalho em inglês): em inglês, em um único
parágrafo; com duas a três Key words. A seguir os tópicos referentes
à INTRODUÇÃO; MATERIAL E MÉTODOS; RESULTADOS/DISCUSSÃO;
CONCLUSÕES; AGRADECIMENTOS (se houver) e REFERÊNCIAS (estes títulos
em maiúsculas e em negrito). Para citação de literatura no texto usar o sistema autordata: Souza (1999) OU (SOUZA, 1999); quando dois autores, ligar os sobrenomes por
ponto e vírgula: Souza; Lima (2003) OU (SOUZA; LIMA, 2003); quando mais de dois
autores, mencionar o sobrenome do primeiro, seguido da expressão et al.: Souza et al.
(2004) OU (Souza et al., 2004). Para trabalhos publicados no mesmo ano, por um
mesmo autor ou mesma combinação de autores usar letras logo após o ano da
publicação. Referências: digitadas também em letras tamanho 12, apresentadas por
rigorosa ordem alfabética dos sobrenomes dos autores devidamente citados no texto e,
para um mesmo autor, em ordem cronológica, como nos exemplos:
GRANDI, T. S. M.; TRINDADE, J. A. da; PINTO, M. J. F.; FERREIRA, L. L.;
CATELLA, A. C. Plantas medicinais de Minas Gerais, Brasil. Acta bot. bras., v.3, n.2,
p.185-224, 1989.
PASA, M. C. A utilização dos recursos vegetais no vale do Aricá, Mato Grosso: um
estudo etnoecológico. 1999, 72f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da
Biodiversidade) - Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso,
Cuiabá, 1999.
PIRES, M. J. P. Aspectos históricos dos recursos
medicinais. Rodriguésia, v. 36, n. 59, p. 61-66, 1984.

genéticos

de plantas

POTT, A.; POTT, V. J. Plantas do pantanal. Brasília: EMBRAPA/CPAP, 1994.
Figuras, Tabelas e Quadros: numerados sequencialmente em arábico (número e título
colocados acima dos mesmos. Devem estar referidos no texto).

