NORMAS PARA O PREPARO DE ORIGINAIS DESTINADOS À PUBLICAÇÃO PEL O CBCN
Revista Natureza & desenvolvimento

Primeira Etapa (aprovação e remessa aos revisores)
O texto do trabalho deverá ter as seguintes características: espaço 1,5, em papel tamanho A4 (210 x
297 mm), com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm, fonte Times New Roman 13, e
conter, no máximo, 16 laudas, incluindo quadros e figuras. Trabalhos com mais de 16 laudas serão
analisados em separado.
O cabeçalho, na primeira página, deverá conter o título do trabalho em português, e logo abaixo o título
em inglês. Logo abaixo o(s) nome(s) do(s) autor(es) por extenso com indicação por número para as
notas de rodapé. No rodapé da primeira página, colocar o(s) endereço(s) do(s) autor(es).
Títulos de quadros/tables e figuras/figures deverão ser escritos em português e inglês. Os quadros e as
figuras deverão ser numerados com algarismos arábicos, deverão ser indicados seus locais no texto e
anexado(as) no final do artigo. Os títulos dos Quadros deverão aparecer na parte superior antecedidos
da palavra Quadro e, os títulos das figuras deverão aparecer na parte inferior da mesma, antecedidos da
palavra Figura. As notas de rodapé dos quadros, serão indicadas por meio de números.
As fotografias deverão conter, no verso, o nome do autor, o título do artigo e o número da figura, a
lápis. Fotos e Figuras deverão ser exclusivamente em preto e branco (em caso de coloridas serão
avaliadas pelo Comitê Editorial podendo ser repassado o custo ao autor).
O texto de um artigo científico deverá seguir a seqüência: TÍTULO DO ARTIGO EM PORTUGUÊS e
INGLÊS, RESUMO (seguido das palavras-chave), ABSTRACT (seguido de key words); 1. INTRODUÇÃO
(incluindo revisão de literatura); 2. MATERIAL E MÉTODOS; 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO; 4.
CONCLUSÃO (se a lista de conclusões for relativamente curta, a ponto de dispensar um capítulo
específico, ela poderá finalizar o capítulo anterior); 5. AGRADECIMENTOS (se for o caso); 6.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As notas técnicas, que poderão constar de até quatro páginas da
revista (8 laudas), não serão divididas em capítulos.
Os subcapítulos, quando se fizerem necessários, serão escritos com a primeira letra maiúscula e o
restante minúsculas, exceto em caso de nome próprio, antecedidas de números arábicos e colocadas a
esquerda.
O resumo e o abstract deverão ser do tipo informativo, expondo os pontos relevantes do texto,
relacionados com os objetivos, com a metodologia, com os resultados e com as conclusões, devendo ser
compostos de uma seqüência corrente de frases e conter, no máximo, 250 palavras.
No texto, a citação de referências bibliográficas deverá ser feita da seguinte forma: colocar o sobrenome
do autor citado com apenas a primeira letra maiúscula, seguido do ano, entre parênteses [Ex.: Couto
(2002)]. Quando o autor fizer parte da sentença, no final do texto colocar entre parênteses o autor,
seguido do ano, separados por vírgula [Ex.: (Couto, 2002). Sendo mais de três autores, citar o primeiro
seguido de “et al.” A revista Natureza & Desenvolvimento adota as normas vigentes da ABNT 2002.
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O(s) autor(es) deverá(ão) remeter ao Comitê Editorial da Revista Natureza & Desenvolvimento o
trabalho via e-mail (cbcn@cbcn.org.br), devidamente paginado e acompanhado de uma carta afirmando
não ter sido publicado ou submetido à publicação em outros meios de divulgação e, ainda, informando o
CPF e endereço de todos os envolvidos no artigo, para fins de relatório CAPES.
A revista Natureza & Desenvolvimento publica artigos em português, inglês e espanhol. No caso dessas
duas línguas estrangeiras, será necessária declaração de revisão de um especialista, sendo obrigatório o
resumo em português.
Segunda Etapa (exigida para publicação)
Se o artigo for aceito para publicação, o(s) autor(es) deverá(ão) enviar para o e-mail cbcn@cbcn.org.br
o trabalho com as correções sugeridas pelos revisores ou, se for o caso, justificativas do nãoatendimento das sugestões, em correspondência anexa. Deverão acompanhar o artigo definitivo figuras
e quadros impressos de boa qualidade, bem como os arquivos que os contêm, identificados (nome do
arquivo e software utilizado). Só serão aceitos softwares compatíveis com Word for Windows.

Obs.: 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.
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