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GUIA PARA AUTORES  

Leia cuidadosamente 

 

Todos os artigos devem ser enviados diretamente para o email oficial da 
Multidisciplinary Reviews: reviews.multi@gmail.com. 

 

Tipos de artigos aceitos:  

 Revisões de Literatura  

 Mini-Reviews (mini revisão de literatura)  

 Artigos de pesquisa com Aplicação de Questionários.  

 

Os artigos publicados em nossa revista devem resumir as tendências e 
desenvolvimentos recentes em todas as áreas de conhecimento. Os autores 
podem incluir seus próprios dados dentro do documento, desde que sejam 
citados corretamente (incluindo como trabalho não publicado), estando no 
contexto e contrastando com outros achados na literatura. Um artigo de revisão 
deve ser abrangente dentro da área definida por seu título e a estrutura deve ser 
lógica. Ao preparar uma revisão de literatura, os processos sólidos, dedutivos e 
construtivos devem ser utilizados para produzir conclusões válidas, úteis e 
claramente apresentadas. É incentivado o uso adequado de figuras, tabelas, 
fórmulas e ilustrações. O objetivo sempre deve ser produzir uma adição valiosa 
para a literatura disponível. 

Os artigos publicados na Multidisciplinary Reviews devem estar em um dos 
seguintes idiomas: Português, Inglês e Espanhol. Quando o idioma principal do 
artigo for o português ou espanhol, devem apresentar também um título, resumo 
e palavras-chave em língua inglesa. 

 

Procedimento editorial 

Esta revista usa software para detecção de plágio. Não toleramos manuscritos 
que prejudiquem a ética na publicação. 

Os autores devem cumprir as diretrizes apresentadas aqui. O Conselho Editorial 
pode devolver os manuscritos que são inconsistentes com as diretrizes. Embora 
o conselho editorial e os revisores possam dar sugestões para melhorar a 
clareza da linguagem, esse não é seu papel. Assim, os autores que desejam 
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publicar seus artigos em inglês devem enviá-los para tradução por uma pessoa 
qualificada. O Conselho Editorial se reserva o direito de rejeitar completamente 
os manuscritos cuja interpretação é significativamente prejudicada pelos 
interesses linguísticos de clareza. 

Formatação (Siga as instruções de formatação com cuidado) 

Os artigos devem ser apresentados no formato Word, em um layout A4, usando 
a fonte Times New Roman de 12 pontos, espaçamento 1,5 entre linhas e 
numeração consecutiva de linhas (contínua).  

As figuras, tabelas ou outro tipo de ilustração devem ser inseridos no texto, 
quando apropriado. Todas as tabelas devem ser formatadas usando a função de 
criação de tabela específica no software Word. 

Os artigos não devem exceder o equivalente a 7-15 páginas da revista, incluindo 
tabelas, ilustrações e referências. 

O artigo deve estar organizado na seguinte ordem: 

Título - diretamente relacionado ao tema da revisão final 

Nome e filiação dos autores 

Endereço de e-mail do autor correspondente 

Resumo: (entre 100 e 300 palavras) 

Palavras-chave (entre 3 e 6) 

Title – É o Título do artigo traduzido para língua inglesa. 

Abstract (entre 100 e 300 palavras), que será o Resumo traduzido para o inglês 

Keywords (entre 3 e 6), que será as palavras-chave traduzidas para o inglês 

Texto 

O corpo principal do texto deve ser subdividido em seções apropriadas. Uma 
introdução deve ser incluída para dar ao leitor uma compreensão da história e 
relevância do tema da Revisão de Literatura, e uma seção de Conclusões deve 
ser usada para permitir resumir os principais pontos. 

Citações 

Referências no texto devem aparecer por nome e ano entre parênteses. Alguns 
exemplos: 

• Esta pesquisa abrange muitas disciplinas (Thompson 1990). 

• Este resultado foi posteriormente contradito por Becker e Seligman (1996). 
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• Este efeito tem sido amplamente estudado (Abbott 1991; Barakat et al 1995; 
Kelso e Smith 1998; Medvec et al 1999). 

Referências 

Devem incluir apenas as referências realmente citadas no corpo do texto. 
Certifique-se de que todas as referências estão no formato correto - incluindo o 
título completo da revista (não são permitidas abreviações). As referências 
devem ser listadas em ordem alfabética dos sobrenomes do primeiro autor com 
todos os autores incluídos. 

Os títulos das revistas devem ser fornecidos na íntegra e devem incluir o volume 
e os números da primeira e última página do artigo. Exemplo: Multidisciplinary 
Reviews 1:23-25. Neste caso o “1” é o volume e “23-25” são a primeira e última 
página do artigo referenciado. 

O autor é totalmente responsável pela precisão e correção das citações e 
referências, onde os artigos incorretamente citados ou referenciados serão 
devolvidos para alteração. A equipe editorial não pode assumir qualquer 
responsabilidade por citações de referência incorretas. 

Alguns tipos de como as referências devem ser apresentadas: 

• Artigos de Pesquisa 

Torquato JL, Souza JBF Jr, Queiroz JPAF, Costa LLM (2015) Termografia infravermelha aplicada 
a emas (Rhea americana). Journal of Animal Behaviour and Biometeorology 3:51–56. 

• Artigos por DOI 

Santana CJL, Aiura ALO, Santos HP, Gonçalves GAM, Aiura FS (2017) Biophysical responses 
of Santa Inês and crossbred Santa Inês-Dorper (F1) ewes to a hot environment. Journal of 
Animal Behaviour and Biometeorology. doi: 10.14269/2318-1265/jabb.v5n1p1-6 

• Livros 

Silva RG (2008) Biofísica ambiental: os animais e seu ambiente. Funep, Jaboticabal. 

• Capítulo de Livro 

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 
3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257. 

• Documentos Online 

Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.  Accessed on: June 
26, 2007  

• Dissertações e Teses 

Souza-Junior JBF (2019) Termorregulação e atividade de forrageamento de Melipona subnitida 
no bioma Caatinga. Thesis, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 
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Taxa de publicação 

Para cobrir os custos envolvidos com todo o processo editorial de publicação, 
uma taxa de publicação é cobrada no valor de R$ 200,00, a qual deverá ser paga 
APÓS A ACEITAÇÃO DO ARTIGO, onde os autores deverão nos enviar um 
email anexando o comprovante de pagamento. 

Estes pagamentos devem ocorrer através de depósito/transferência bancária ou 
através de boleto, caso seja solicitado pelos autores.  

 
Não há taxas adicionais com base em cores, páginas, figuras ou outros 
elementos. 

 

 

 

 

 


