
Checklist de pré-submissão* 

1. Qualidade linguística do Inglês – o manuscrito deve ser traduzido/revisado com base na linguagem 

científica (padrão americano ou britânico) e ter certificado de tradução/revisão. 

2. A Cover Letter deve justificar claramente a relevância do estudo e os motivos pelos quais ele deve ser 

considerado para publicação na RBZ. 

3. A Title Page deve conter o título do trabalho, os nomes dos autores em ordem de autoria, com suas 

respectivas instituições afiliadas, bem como a indicação por asterisco e e-mail do autor correspondente. 

4. O Abstract deve preceder a Introdução no arquivo principal. 

5. O modelo estatístico, adequado aos objetivos do estudo (caso seja aplicável), deve ser apresentado no 

Material e Métodos. 

6. Instituições onde os experimentos foram realizados (nomes de laboratórios, propriedades particulares, etc) 

não devem ser mencionadas nas no corpo do trabalho. 

7. O local onde o estudo foi realizado (caso seja relevante) – cidade, estado, e país com as coordenadas 

geográficas – deve ser mencionado no Material e Métodos. 

8. O número do parecer do comitê de ética (caso seja aplicável) deve ser mencionado no Material e Métodos. 

9. O manuscrito não deve conter subtítulos, a menos que sejam estritamente necessários, como em uma 

Invited review. 

10. Resultados e Discussão devem ser escritos em duas seções distintas. 

11. A seção Conclusões deve apresentar apenas frases conclusivas (sem introdução, resultados e citações) 

baseadas nos objetivos do trabalho e escritas no tempo Presente. 

12. O arquivo do manuscrito não deve conter Acknowlegments (Agradecimentos), nomes de autores ou de 

suas instituições. 

13. A seção Acknowlegments deverá ser submetida em arquivo separado no ScholarOne como “Supplemental 

file NOT for review”. 

14. O texto dentro das tabelas não contém efeitos de itálico, exceto para nomes científicos e expressões em 

latim, ou de negrito. 

15. Os títulos das tabelas e figuras devem ser curtos e informativos. 

16. As notas de rodapé das tabelas e figuras devem ser claras e devidamente referenciadas. 

17. A(s) tabela(s) de composição de dietas expressas em g.kg−1 bem como os valores correspondentes 

mencionados por todo o texto. 

18. As figuras não devem conter textos em itálico, exceto para nomes científicos e expressões em latim, ou 

negrito. 

19. Arquivos devem ser salvos nos formatos Word (.doc ou .docx) para manuscrito e tabelas, e .tiff para 

figuras e não devem ser nomeados com nomes dos autores. 

20. As Referências devem estar de acordo com as Instruções aos Autores e vir após a seção Conclusões. 

21. O termo Assurance of Content and Copyright deve ser devidamente preenchido e assinado, conter a ordem 

de autoria correta, e ser enviado para secretariarbz@sbz.org.br.  

22. A taxa de tramitação deve ser paga em até 15 dias após a submissão do manuscrito e o comprovante de 

pagamento deve ser enviado para secretariarbz@sbz.org.br. 

*Para detalhes de submissão, baixe o pdf Instructions for Autors disponível no menu “Instruções aos 

autores”. 
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