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EDIÇÃO ECOANDO
Objetivo:
Criar uma ponte entre os/as pesquisadores (as) da área da
Ecologia e a sociedade em geral que permita disponibilizar
os resultados das pesquisas, além dos limites das publicações
indexadas e aprovadas por pares.
Quem pode participar?
Esta seção estará aberta para todas aquelas pessoas que realizem trabalhos em Ecologia, cujo impacto possa e deva ser
comunicado à comunidade. Será requisito que o trabalho esteja publicado previamente em revistas especializadas indexadas ou corresponda a pesquisas concluídas e aceitas como
requisito de formação seja no nível de graduação, especialização, mestrado ou doutorado.
Que tipos de trabalhos podem ser submetidos?
Trabalhos cientíﬁcos que tenham sido produzidos no mínimo no nível de graduação. O texto deverá corresponder a
trabalhos publicados no máximo quatro anos antes da data
de submissão.
Frequência da publicação:
Publicação semanal, lançada a cada segunda-feira.
Língua:
O texto pode ser encaminhado em português, espanhol ou
inglês. A tradução será de responsabilidade do comitê editorial, a ﬁm de disponibilizá-lo nas duas línguas deﬁnidas para
a revista (português e espanhol). Quando o texto for enviado
em inglês, esta versão também será publicada.
Regras de submissão:
O artigo deverá ser adjuntado no formulário de inscrição,
em formato .doc (Microsoft Word) e com espaço 1,5 cm, justiﬁcado em uma coluna só, incluindo o título do trabalho,
sem palavras separadas por hífen ao ﬁnal da linha. As margens deverão ser de 2,5 cm superior e inferior e 3 cm nos lados direito e esquerdo. O texto poderá ter no máximo duas
páginas, os gráﬁcos e/ou ﬁguras e fotograﬁas deverão ser de-
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vidamente citadas no texto e identiﬁcadas com o crédito do
fotógrafo ou o link ao trabalho original que contém o gráﬁco,
e deverão ser adjuntadas separadamente. O texto não deverá
levar citações bibliográﬁcas, mas ao ﬁnal do documento,
deve estar o link que encaminhe ao leitor ao trabalho original (artigo, dissertação ou tese).
Não serão permitidas referências explícitas a nenhum partido político ou pessoa independente ou pertencente a instituições públicas ou do estado. A intenção da publicação é
cientíﬁca- social e não política.
O título e o texto não poderá conter nomes cientíﬁcos, termos extremamente técnicos, equações químicas ou matemáticas que diﬁcultem a leitura do público leigo. Não deverá ter
explicações metodológicas, nem explicações estatísticas detalhadas dos resultados. Não deverão ser nomeados os pacotes estatísticos, nem os testes especíﬁcos realizados.
Em síntese, esta seção propõe que o autor explique à sociedade a contribuição que seu estudo oferece para o ambiente
e assim conscientizá-la da contribuição que a academia pode
fazer toma de decisões políticas que permitam um manejo
mais adequado dos recursos.
Seções do texto:
Título: a primeira letra deve ser maiúscula, não deve ultrapassar 160 caracteres com espaço, sem abreviações. Deve ser
conciso, claro, sem nomes, nem termos cientíﬁcos;
O texto do trabalho não deverá ter subtítulos das seguintes
seções, mas elas deverão estar implícitas no documento que
deverá ser contínuo:
Introdução: deverá conter informação básica referente ao
tema de estudo e uma justiﬁcativa da importância do trabalho no contexto social, assim como a localização geográﬁca
do trabalho.
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Resultados e discussão: os resultados do trabalho deverão se limitar ao trabalho realizado, não ser apresentados em linguagem cientíﬁca, nem técnica complexa, não devem conter resultados matemáticos, estatísticos, mas sim, mostrar a interpretação deles e quais são os aspectos de interesse para a sociedade.
Conclusões: o(s) autor(es) pode(m) apresentar uma conclusão
ﬁnal do trabalho, fazer uma recomendação ou deixar aberto
um questionamento derivado da pesquisa, sempre baseados
em fatos comprovados e devidamente respaldados por publicações cientíﬁcas reconhecidas.
Atenciosamente,
Ángela Gutiérrez Cortés
Coordenadora Seção Ecoando
ecoando@revistabioika.org
Em breve disponível em: www.revistabioika.org
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