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Normas para Publicação

c) Referências

1. O Anuário do Instituto de Geociências é uma publicação oficial
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza, Instituto de Geociências, destinando-se à divulgação da produção científica de interesse amplo, caráter
original e inedito, relacionada com as Geociências. Ao submeter
um artigo, o autor(es) do mesmo está realizando de maneira automática a transferência de direitos autorais ao Anuário do Instituto
de Geociências da UFRJ.

9. Citações no corpo do texto, seguir os formatos do seguinte
exemplo: Lima (1999), Lima & Silva (1992 a, b), e para três autores
ou mais, Lima et al. (2002).

Não há o pagamento de taxas para a submissão ou para a publicação de artigos no Anuário do Instituto de Geociências.
2. O Anuário do Instituto de Geociências publica Artigos e Comunicações, no âmbito das Geociências.
3. Os textos podem ser redigidos em português, francês, espanhol
ou inglês em papel A4.
4. Artigos - podem conter até 15 páginas digitadas em espaço
duplo, incluindo ilustrações e referências bibliográficas. Textos
maiores poderão ser publicados mediante pagamento dos custos de produção.
5. Comunicações - podem conter até 5 páginas digitadas em espaço duplo, incluindo ilustrações e referências. Destinam-se a divulgar resumos de importantes descobertas recentes.
Preparação Para Encaminhamento
a) Textos
6. Artigos e Comunicações
Uma primeira folha com o título, número de figuras e o índice.
Da segunda folha em diante, em sequência, o título, nome completo do(s) autor (es), endereço (caixa postal, logradouro, e-mail,
CEP, cidade e Estado), Resumo, Abstract, texto completo, Inserir
textos explicativos das ilustrações no corpo do texto, na posição
aproximada onde deverão aparecer.
Hierarquizar os títulos e subtítulos em 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2 etc.
O Resumo e Abstract devem ter até 25 linhas em Artigos (para
textos redigidos em inglês) e até 10 linhas em Comunicações, e
serem seguidos de palavras-chave e Keywords, respectivamente.
Artigos em português, espanhol ou francês deverão ter o título vertido para a língua inglesa, colocado após a palavra Abstract. Editar
o texto e tabelas em Word for Windows, fonte Times New Roman,
tamanho 12. As linhas de texto alinhadas à esquerda e em espaço
duplo. Todas as margens devem ter 2,5 cm. Digitar as tabelas no
modo TABELA. Não remeter CDs e originais.
Envie arquivo digital “.doc“ para o endereço eletrônico:
ismar@geologia.ufrj.br
b) Ilustrações
7. As ilustrações gráficas, fotográficas e fotomicrográficas serão numeradas sequencialmente, na ordem de sua citação no
texto, e consideradas, mesmo pranchas, indiscriminadamente
como Figuras.
Não serão aceitos encartes. Todas as ilustrações deverão ser
preparadas de forma digitalizada em formato .jpeg com resolução
de 300dpi.
8. Legendas e símbolos das ilustrações devem ter dimensões adequadas para permitir legibilidade em eventuais reduções.
Explicar todos os símbolos. Colocar escalas gráficas dentro da
área das ilustrações. As figuras devem ser preparadas de modo a
otimizar o espaço disponível.

10. Ao final do texto, ordenar as referências na ordem alfabética do
sobrenome do primeiro autor, empregando os seguintes formatos:
Artigos de Periódicos:
Pereira, R.; Guimarães Jr., J.A. & Silva Jr., G.C. 2002. Avaliação do
Impacto da Captação de Água na Lagoa do Bomfim, RN - Brasil.
Revista Águas Subterrâneas, 16 (1): 61 - 68.
Souza, M.L. 1997. Algumas Notas Sobre a Importância do Espaço
para o Desenvolvimento Social. Território, 3: 13-35.
Artigos de Publicações Seriadas:
Vicalvi, M.A.; Kotzian, S.C.B. & Forti-Esteves, I.R. 1977. A Ocorrência de Microfauna Estuarina no Quaternário da Plataforma Continental de São Paulo. In: Evolução Sedimentar Holocênica da Plataforma Continental e do Talude do Sul do Brasil, Rio de Janeiro,
CENPES/DINTEP, p. 77 - 97. (Série Projeto REMAC 2).
Dissertações e Teses
Caita, M.B.F. 2000. Angola: Estado-Nação, Movimentos Sociais e
Disputas Territoriais. O Caso da Província de Ngagela. Programa
de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Dissertação de Mestrado, 67p.
Artigos Publicados em Eventos
Dias-Brito, D. 1992. Ocorrências de Calcisferas em Depósitoscarbonáticos do Atlântico Sul: Impacto na Configuração Paleoceanográfica do Tétis Cretácico. In: SIMPÓSIO SOBRE AS BACIAS
CRETÁCICAS BRASILEIRAS, 2, Rio Claro, 1992. Resumos expandidos, Rio Claro, UNESP, p. 30-34.
Livros:
Becker, B. & Egler, C. 1993. Brasil: Uma Nova Potência Regional
na Economia-Mundo. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 267 p.
Capítulos de Livros:
Wanderley, M. D. 2004. Nanofósseis Calcários. In: CARVALHO, I.
S. (ed.). Paleontologia. Editora Interciência, p. 285-296.
Análise Pelo Corpo Consultivo
11. Artigos e Comunicações serão submetidos à análise crítica de
pelo menos dois consultores ad hoc e/ ou analisados pelo Editor
ou Conselho Editorial. Textos não aceitos para publicação serão
devolvidos ao autor principal.
Procedimentos Após Análise
12. Artigos e Comunicações serão encaminhados para revisão
pelo(s) autor(es), acompanhados de uma lista de recomendações
editoriais. Após a realização de todas as correções indicadas deverão ser encaminhados os arquivos digitais referentes ao texto e
imagens (formato .jpeg, bem como cópia impressa em papel A4.
Provas e Separatas
13. Provas dos Artigos e Comunicações, serão remetidas aos autores (arquivo no formato PDF) para correção antes da impressão.
Alterações necessárias deverão ser encaminhadas manuscritas na
prova do arquivo PDF.
14. Separatas serão fornecidas mediante o pagamento dos custos
de impressão.
Copyright e Autorizações
15. Não há restrição para o(s) autor(es) em manterem o direito de
copyright de seus artigos, bem como podem manter os direitos de
publicação sem restrições, desde que solicitado quando da submissão do manuscrito

