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Publicação de Artigos
A Faculdade Cenecista de Osório – CNEC/Osório, sediada na cidade de
Osório - RS, convida alunos de graduação, professores e pesquisadores a
apresentarem trabalhos no primeiro número de sua revista científica Mirante.
A Revista Mirante é uma publicação on line, de periodicidade semestral, ligada
ao curso de Ciências Biológicas da CNEC/Osório. Sua temática é voltada para
a área biológica, a qual inclui Biologia geral, Biofísica, Bioquímica, Botânica,
Ecologia, Farmacologia, Fisiologia, Genética, Imunologia, Microbiologia,
Morfologia, Parasitologia e Zoologia. Recebe textos em português ou inglês, na
tipologia de artigos originais ou de revisão, resumos expandidos, de
monografias, de TCC ou de projetos de pesquisa, ensaios e relatos de
experiências. Há espaço também para perspectivas pessoais sobre questões
biológicas com relevância social e politica (opinião).
Informações Gerais: Os manuscritos passarão pela avaliação da Comissão
Editorial do Curso de Ciências Biológicas, devendo estar de acordo com as
Instruções aos Autores para a publicação. Trabalhos que não se enquadrem
nesses moldes serão imediatamente devolvidos ao(s) autor (es) para
reformulação. O autor do texto será informado por e-mail do resultado
avaliativo. Em cada caso, o parecer será transmitido anonimamente aos
autores.
Quando o um manuscrito é submetido à publicação, entende-se que todos os
autores e suas instituições estão de acordo com a publicação. Manuscritos
submetidos à publicação na Revista Mirante não podem ter sido publicados
anteriormente (exceto na forma de resumo), nem ter sido submetidos à
publicação em outro periódico.
Instruções aos Autores
Artigos originais
As partes do manuscrito devem ser apresentadas em tópicos, na seguinte
ordem e com letra maiúscula: (i) título, (ii) resumo e palavras-chave, (iii) texto
(introdução, métodos e métodos, resultados e discussão), (IV) agradecimentos,
(V) bibliografia, (Vi, Vii) figuras com legendas, tabelas (cada tabela completa
com
título e rodapé), (o autor indicará os locais onde deverão ser
intercaladas).

Ensaios, opiniões, relatos, resumos, revisões de experiências e técnica
Devem ser organizados na seqüência: título, autores, informação sobre os
autores, resumo, palavras-chave, texto, agradecimentos (opcional) e
bibliografia. As subdivisões do texto ficam a critério do autor. As idéias
apresentadas no texto devem ter embasamento teórico referenciado.
Opinião - O texto deve conter as perspectivas pessoais a respeito de questões
biológicas relevantes.
Técnica - O texto deve conter uma descrição detalhada da técnica empregada
de forma a permitir o seu uso pelo leitor.
Relatos de experiências – O texto deve conter uma descrição detalhada da
experiência apresentada para que possa ser realizada pelo leitor.
Os artigos originais e de revisão, ensaios e técnica devem ser redigidos
conforme a norma culta da língua portuguesa/inglesa, contendo arquivo de até
35.000 caracteres incluindo espaços. Os resumos expandidos, de monografias,
de TCC e de projetos de pesquisa, relatos de experiências e opinião devem
conter no máximo 4 páginas.
Resumo expandido
Devem ser organizados na seqüência: título, resumo, palavras-chave, texto,
agradecimentos (opcional) e referências. Este deve conter uma introdução, os
objetivos, os principais resultados, conclusão e discussão, apresentados
brevemente (essas sessões não precisam estar formalmente separadas no
texto, mas o resumo deve seguir esta seqüência de forma clara e organizada).
Deve conter também o Link para o trabalho completo (caso a publicação do
resumo na Revista da Biologia anteceda a publicação do artigo em outra
revista, o link do artigo completo será incluído posteriormente).

Partes do manuscrito
Título geral
O título geral deve mostra-se completo e o mais curto possível (i), centralizado,
fonte 14, em negrito e somente com a primeira letra maiúscula; autoria
centralizada (ii), fonte 12, nome completo do(s) autor(es) e (iii) alocação dos
autores na instituição onde o trabalho foi desenvolvido; (iV) endereço, e-mail e
telefone do autor no rodapé da pg. 1, fonte 9);

Resumo e palavras-chave
O resumo deve conter até 250 palavras, fonte 12, espaço simples; Até 5
palavras-chave, fonte 12 e espaço simples; O título deve conter
necessariamente a maioria das palavras-chave.
Texto
a) Introdução: Deve incluir informações suficientes para o contexto do
trabalho. O objetivo(s) do trabalho deve estar claro.
b) Matérias e Método: Deve ser conciso, mas deve deixar claro os detalhes
do trabalho para que outros possam realizá-lo. Considerações éticas
devem ser detalhadas.
c) Resultados: Devem ser apresentados em seqüência lógica do texto,
incluindo tabelas e figuras. Repetição de dados de diferentes formas (ex:
tabela e texto) não devem ser expressos.
d) Discussão: Devem ser considerados os resultados, hipóteses da
introdução, outros trabalhos e futuras pesquisas.
Agradecimentos
Deve citar as fontes financiadoras, se constar, colegas e instituições
colaboradoras. Agradecimentos a revisores anônimos não será aceito. Além do
agradecimento, os autores se responsabilizam por obter permissão escrita para
qualquer material que apareça em outra publicação.
Referências bibliográficas
Referências: devem seguir o padrão próprio da Revista Mirante (ver abaixo).
No texto, as referências são citadas na seguinte ordem: Último sobrenome do
autor (com letras maiúsculas), seguido da partícula (minúscula) para
colaboradores “e col”, se constarem, e ano (dentro dos parênteses) no final do
parágrafo. Ex: Um só autor (MACHADO, 2010); dois autores MACHADO E
CORTEZE, 2010); mais de dois autores (MACHADO e col., 2010).
Quando a referência estiver inserida dentro do parágrafo o último sobrenome
terá apenas a primeira letra maiúscula (fora do parêntese) seguido da partícula
para colaboradores “e col”, se constarem, e o ano irá dentro dos parênteses.
Ex: Machado e col. (2010).
Deve-se também referenciar figuras e tabelas abaixo dessas quando
pertinente.
Na lista, as referências são citadas em ordem alfabética. Quando o artigo
citado possuir mais de três autores abreviar os últimos para colaboradores ( e
col.).
As referências mostram ser listadas da seguinte forma:
Capítulo de livro

REIS, J. Microbiologia, In: M. G. Ferri & Shozo Motoyama, História das
Ciências no Brasil, vol 2, 6th: edn. São Paulo: EDUSP e EPU, 1980; 3-31.

Artigo
CHAUDHRY, I.H, O'DONOVON, D.G, BRENCHLEY, P.E e col. Vascular
endothelial growth factor expression correlates with tumour grade and
vascularity in gliomas. Histopathology 2001; 39:409-15.
KUHLMAN, J. G., OCCHIONI, P. E FALCÃO, J. I. A. Contribuição ao estudo
das plantas ruderais do Brasil. Arquivos Jardim Botânico 1994; 17:43-131.

Artigo da Internet
ABOOD, S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an
advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet] 2002 [cited 12 Aug 2002]; 102.
Available from http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/wawatch.htm.

Homepage/website
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer
Online Resources [updated 16 May 2002; cited 9 Jul 2002]. Available from
http://www.cancer_pain.org/.

Tabelas e Figuras
Os autores deverão limitar as tabelas e as figuras (ambas numeradas em
arábicos) ao estritamente necessário. No texto do manuscrito, o autor
indicará os locais onde deverão ser intercaladas.

Tabelas
As tabelas deverão ter seu próprio título e, em rodapé, as demais informações
explicativas. As tabelas devem ser identificadas com números arábicos. O título
da tabela deve aparecer no topo, e deve descrever de maneira clara as

informações apresentadas. Títulos e subtítulos devem ser concisos,
apresentando os dados em colunas e linhas, cuidadosamente arranjadas. As
tabelas não devem trazer informações em duplicidade com o texto. Símbolos e
abreviaturas devem ser definidos no texto principal e/ou legendas.

Figuras
As figuras devem ser identificadas com números arábicos. Dados apresentados
em tabelas não devem ser repetidos nas figuras. A legenda deve vir no pé da
figura. Apenas figuras extremamente necessárias para a compreensão do
trabalho devem ser apresentadas. Sua qualidade deve ser suficiente para
garantir boa reprodução (mínimo 200 dpi). Figuras exageradamente grandes
poderão perder muito em nitidez quando forem reduzidos às dimensões da
página útil - cuidado. As pranchas deverão ter no máximo 30 cm de altura por
25 cm de largura e incluir barra (s) de calibração.
Formatação geral do manuscrito
a) Edição no formato Microsoft Word, digitação do texto com espaçamento
simples entre as linhas, em colunas e em folha tamanho A4.
b) Fonte tamanho 12, tipo Arial em todo texto, inclusive nos títulos
inseridos no texto.
c) Margens esquerda e superior: 3,0 cm.
d) Margens direita e inferior: 2,0 cm.
e) Parágrafos iniciados rente à margem esquerda, sem recuo, em todo o
texto, sendo separados entre si por um espaçamento maior.
Recomendações Finais
Antes de remeter seu trabalho, preparado de acordo com as instruções
anteriores, deve o autor relê-lo cuidadosamente, dando atenção aos seguintes
itens: correção gramatical, correção datilográfica (apenas uma leitura sílaba por
sílaba a garantirá), correspondência entre os trabalhos citados no texto e
os referidos na bibliografia, tabelas e figuras em arábicos, correspondência
entre os números de tabelas e figuras citadas no texto e os referidos em cada
um e posição correta das legendas.
Publicação final
Manuscritos são aceitos para publicação somente após criticamente revisados
pela comissão editorial. Após a revisão, os manuscritos são devolvidos para o
autor indicado, para as correções sugeridas pelos revisores, quando
necessárias. Os autores devem retornar o novo texto para a comissão no prazo
de 10 dias. O autor indicado recebe uma notificação sobre o recebimento, a
aceitação ou a recusa de um trabalho submetido à publicação.

Os manuscritos que não forem devolvidos no tempo solicitado para correções –
10 dias – terão sua publicação postergada para uma próxima oportunidade,
dependendo de espaço.
Quando um manuscrito é aceito, o autor indicado é avisado sobre a
necessidade de envio de um CD de computador contendo o texto original.
A Revista não assume qualquer responsabilidade por erros cometidos pelos
autores. Além disso, a Revista Mirante não assume qualquer responsabilidade
pelas conclusões dos autores.

Prof. Gabriel Corteze Netto
Coordenador Editorial
Ciências Biológicas
CNEC/Osório

