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X - Sugestões para Elaboração dos Textos 
 
Embora seja uma revista de divulgação, em sendo uma publicação oficial da Sociedade 
Brasileira de Recursos Genéticos, se destina à publicação, de textos técnicos e textos de 
divulgação científica, que envolvam os bancos ativos de germoplasma e as coleções 
científicas e que contribuam significativamente para o desenvolvimento das áreas animal, 
microrganismo e vegetal. Esta pretende ser publicada a cada 6 meses. Os textos podem 
ser enviados e/ou publicados em português, e inglês ou espanhol. Para publicar torna-se 
necessário que o primeiro autor do trabalho seja membro da Sociedade Brasileira de 
Recursos Genéticos (SBRG), ou que seja convidado a escrever, caso contrário será 
solicitado ao autor principal o apoio de uma taxa, tão logo o texto seja aceito para 
tramitação. O envio dos textos deve ser feito por meio eletrônico, ao Editor da área 
(Animal, Microrganismo, Vegetal), o qual uma vez aprovado é enviado ao Editor Chefe, 
para revisão final. 
 
Sugere-se seguir o padrão abaixo para os Textos: 
 
Digitação:  
No máximo 5 páginas digitadas em espaço duplo (exceto tabelas), fonte Times New 
Roman, normal, tamanho 12, recuo do parágrafo por 1 cm, margens de 2,5cm, 
espaçamento entre linhas simples. 
Ordem (no caso de um texto mais técnico):  
Título (inicial em maiúscula, negrito e centralizado), Resumo (máximo de 250 palavras), 
Introdução (compacta, objetiva, máximo de 500 palavras), Material e Métodos 
(opcional), Resultados e Discussão (opcional), Conclusões, e Referências Bibliográficas. 
Os autores devem possuir o nome completo, seguido pelo e-mail (para fins de contato 
com os revisores) e instituição, logo abaixo do título, e informações sobre a formação 
científica dos autores. 
Citações:  
De preferência seguir a NBR 10520/2002, quando entre parênteses utilizar letras 
maiúsculas. 
Siglas:  
Quando citadas pela primeira vez devem ter o nome colocado por extenso. 
Tabelas:  
Numeração consecutiva com algarismos arábicos na parte superior. 
Figuras:  
(Enviar fotos dos autores). Inserir após a citação, foto dos autores e outras ilustrativas e 
preparar no Word, com 8cm de largura e Times New Roman 10. 
 

“Lembrando que a responsabilidade sobre o texto é exclusiva do autor”. 
  


