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Os pesquisadores interessados em publicar na revista AMBIENTALE devem preparar
os originais dos seus trabalhos conforme as orientações que se seguem, condição
obrigatória para o recebimento dos mesmos. Os trabalhos serão encaminhados para
avaliação pelos membros do conselho editorial da revista que são da área temática do
artigo enviado.
Os trabalhos enviados devem ser resultantes de pesquisa com experimentação em
laboratório ou de campo, que tenham: (Fonte Time New Roman, tamanho 12, margens
2,5 cm), Título, resumo, abstract, palavras-chave, Introdução (fundamentação teórica no
final com o objetivo do trabalho), material e métodos, local da pesquisa, resultados e
discussão, conclusão ou considerações finais, agradecimentos (Instituição onde fez a
pesquisa, Instituição que financiou a pesquisa, grupos de pesquisas etc.) e referências
citadas no texto. Recomenda-se ler os artigos da revista para adaptar ao modelo da
publicação.
Se o artigo for na língua inglesa, segue as mesmas recomendações.
SOBRE A REVISTA AMBIENTALE
A revista Ambientale - Revista de divulgação científica é um periódico quadrimestral,
gerenciada e editada pelo Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de
Alagoas, e publicada através de editoração eletrônica. A Ambientale funciona com a
coordenação de três editores e outros integrados numa rede todos prestando serviços à
revista de forma espontânea.
A revista Ambientale, aceitará trabalhos para publicação desde que sejam, artigos
originais científicos relacionados com as linhas de pesquisas dentro da temática da
revista (biológicas, ambientais, agrárias, da terra, socioambientais, biodiversidade ou
áreas afins) não sendo permitida a apresentação simultânea em outros periódicos e cujos
trabalhos se enquadrem dentro das normas editoriais da revista.
O
trabalho
inédito
deverá
ser
encaminhado
(http://periodicos.uneal.edu.br/revista/index.php/ambientale).

via

online

Os trabalhos enviados para publicação deverão ser inéditos e destinados exclusivamente
esta Revista. O trabalho enviado e publicado será de inteira responsabilidade do(s)

autor(es) e os originais não aceitos para publicação serão arquivados e desconsiderados
para edição de publicação.
O Idioma do trabalho poderá ser redigido em português, espanhol ou inglês. Quando
escrito em português, o resumo precisará ter um abstract em inglês ou espanhol. No
caso de artigo escrito em inglês ou espanhol deverá ter um resumo em inglês ou
espanhol e outro em português. Os textos devem ser enviados com as devidas revisões,
incluindo a gramatical e ortográfica. Os trabalhos que não se enquadrarem dentro das
normas da revista, serão automaticamente rejeitados.
Os autores dos trabalhos quando enviarem os artigos para a Revista Ambientale, devem
enviar autorização expressa para a publicação no caso do mesmo ser aprovado pelo
conselho editorial. A Revista não se responsabiliza por trabalhos plagiados sendo de
inteira responsabilidade dos autores.
Os trabalhos que não estiverem conforme as normas de publicação serão descartados
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1º quadrimestre

Janeiro/abril

2º quadrimestre

Maio/agosto

3º quadrimestre

Setembro/dezembro

Leia as normas para os autores dos trabalhos.

Arapiraca-AL, 13 de março de 2018.
Os editores.

