PHOENIX
Instruções aos colaboradores
PHOENIX é uma publicação mensal (ISSN 1517-7351) da Fundação Paleontológica
Phoenix, cuja finalidade é divulgar a paleontologia e a geologia das bacias sedimentares
brasileiras, em particular da bacia de Sergipe-Alagoas, além de servir de instrumento de
divulgação das atividades desenvolvidas pela fundação. O texto do PHOENIX é também
disponibilizado on-line na home page da fundação (www.fundphoenix.cjb.net).
Os artigos são normalmente publicados como séries; entretanto, artigos isolados poderão ser
eventualmente aceitos. As contribuições ao PHOENIX podem ser espontâneas ou feitas por
colaboradores convidados. Em quaisquer dos casos, as seguintes normas devem ser seguidas:
1. Formato dos artigos. As contribuições devem ser apresentadas na seguinte seqüência:
título, autor (es), texto, referências, legendas e figuras. Os autores podem basear-se em
números anteriores do PHOENIX para auxiliar a elaboração do artigo.
1.1. Os títulos devem ser curtos, concisos, com no máximo 2 linhas de 29 caracteres
(incluindo os espaços).
1.2. Os autores deverão ser especificados sem abreviaturas.
1.3. Deverá ser fornecida uma afiliação institucional seguida por e-mail, no padrão
INSTITUIÇÃO, CIDADE, PAÍS (E-MAIL:), com no máximo 119 caracteres (incluindo os
espaços).
1.4. O comprimento do texto é limitado pelo número de páginas do PHOENIX,
normalmente publicado com duas ou quatro páginas. Cada página contém cerca de
4200 caracteres (incluindo os espaços), sem figuras. Para cada ilustração (incluindo a
legenda) deve-se subtrair cerca de 700 caracteres. No caso de duas páginas, o texto
normalmente não deverá exceder 6200 caracteres (com duas figuras) ou 5700
caracteres (com três figuras). Espaços maiores poderão ser eventualmente
disponibilizados. Os autores que excederem significativamente os limites
estabelecidos serão solicitados a encurtarem o texto antes da publicação.
1.5. Não deverão ser incluídos agradecimentos nos artigos.
2. Referências. São numeradas seqüencialmente à medida em que aparecem no texto e na
legenda das figuras, por números em sobrescrito. O número de referências deverá ser o
menor possível. Sugere-se que sejam citados apenas referências a outras publicações que
possam contribuir com o aprofundamento do tema central do artigo. O número de
caracteres utilizado para as referências está incluído naquele especificado para o artigo.
2.1. Apenas trabalhos que tenham sido publicados devem ser citados; artigos em
preparação podem ser citados no texto, com as iniciais e último nome dos autores.
2.2. Todos os autores deverão ser incluídos na lista de referência, a menos que excedam
cinco; neste caso apenas o primeiro autor deverá ser fornecido, seguido por ‘et al.’.
2.3. Os autores deverão ser listados pelo último nome, seguidos por vírgula e pelas
iniciais dos demais nomes (separados por espaço), em caracteres normais, caixa alta.
2.4. O ano da publicação segue os autores, em caracteres normais, seguido de ponto.
Deve-se atentar para utilizar o ano de impressão, não o de publicação. Caso haja

discrepância entre os dois, deverá ser fornecido ao final da referência a informação
entre colchetes: [para o ano de ...].
2.5. O título dos artigos citados deverão ser escritos exatamente como constam na
publicação original, em caracteres normais, com primeira letra maiúscula, sendo
finalizados por ponto. Títulos de livros deverão fornecidos ser em itálico.
2.6. Os títulos de periódicos não deverão ser abreviados.
2.7. O número do volume deverá ser em negrito, seguido pelo número entre parênteses,
em caracteres normais e pelo número de páginas. No caso de livros deverão ser
fornecidos o nome da editora e da cidade de publicação.
3. Legenda das figuras. Deverá conter uma descrição curta e concisa da ilustração, com
indicação da fonte de modo semelhante às demais referências inseridas no texto.
4. Figuras. Deverão ser apresentadas em arquivos separados, identificados pelo número das
figuras no texto, na mesma orientação em que serão publicadas. Os artigos publicados no
PHOENIX apresentam três colunas, com 59 mm de largura útil. Desta forma, as figuras
devem ser preparadas de modo que permaneçam nítidas e com notações legíveis após
redução para adequá-las a este espaço.
4.1. As notações nas figuras deverão utilizar um tipo de caractere legível (p. ex., Arial),
sendo preferível manter o mesmo tipo de caractere em todas as figuras do artigo. O
tamanho do caractere deve ser adequado para manter-se legível caso haja necessidade
de redução.
4.2. Poderão ser utilizadas figuras em preto e branco ou coloridas, em formato raster
(BMP, GIF, JPG) ou vetorial (CGM, CDR). Sempre que possível, será preferível que
sejam utilizadas ilustrações vetoriais e coloridas. Fotografias deverão ser
digitalizadas utilizando resolução mínima de 300 dpi.
4.3. Recomenda-se que as ilustrações não-vetoriais sejam fornecidas com dimensões
próximas ao tamanho final de publicação (60 mm de largura).
4.4. Quando for conveniente, as ilustrações deverão ser acompanhadas de uma escala,
cuja notação siga o sistema internacional (SI) de unidades. As unidades deverão ser
separadas por um espaço entre o número e a unidade. Dá-se preferência ao uso de
barras de escala no lugar de fatores de ampliação ou redução.
5. Submissão dos artigos. Os artigos deverão ser submetidos por meio eletrônico, em
disquetes ou como arquivos anexados por correio eletrônico através do e-mail da
fundação (fund.phoenix@sergipe.com.br). Os arquivos do texto e das figuras deverão ser
enviados separadamente.
5.1. Arquivos texto serão preferivelmente aceitos no formato Microsoft Word versão 97
(ou inferior).
5.2. Arquivos das figuras deverão ser enviados nos formatos BMP, GIF ou JPG (raster)
ou CGM ou CDR (vetoriais). Outros formatos poderão ser eventualmente aceitos,
mediante análise.
5.3. Os arquivos com as figuras deverão ser nomeados de acordo com a numeração das
mesmas no texto.
5.4. Material enviado em disquete deverá ser corretamente identificado por meio de
etiquetas contendo o nome do artigo, autor e arquivos incluídos.
5.5. Os disquetes não serão devolvidos, mesmo aqueles de colaborações não aceitas.
5.6. Uma versão pré-impressa será enviada ao(s) autor(es) antes da impressão final
através de meio eletrônico.
5.7. Serão enviadas 25 separatas para cada autor.

