Arquivos Latino-Americanos de
Produção Animal
Instruções aos autores
Introdução
Os Arquivos Latino-Americanos de Produção Animal publicam artigos científicos
originais, resenhas e comunicações breves que não estão sendo consideradas para
publicação em outros lugares.
O jornal arbitrado por pares publicará contribuições do mundo todo que lidam com
todos os aspectos sobre produção e saúde em animais, como: genética, criação,
agricultura orgânica, biológica e sistemas de produção sustentável, apicultura,
aqüicultura, forragens e pastagens, saúde animal, fisiologia, reprodução, gestão e
tecnologia dos alimentos, recursos naturais e genéticos, economia agrícola e
desenvolvimento rural.
O autor que o envia (correspondente) é responsável por garantir que a publicação do
artigo tenha sido aprovada por todos os outros co-autores. Também é responsabilidade
dos autores garantir que os artigos emanados de uma determinada instituição sejam
submetidos com a aprovação da instituição necessária.
A submissão eletrônica (http://ojs.alpa.uy/) de manuscritos é altamente recomendada.
Os autores devem estar registrados para efetuar login para iniciar um envio. Os
autores que tiverem dúvidas sobre o uso do sistema de envio eletrônico de
manuscritos ou que não puderem enviá-los eletronicamente deverão entrar em contato
com o Editor Executivo (archivos.alpa@gmail.com) para obter ajuda.
A coisa mais importante que você pode fazer ao preparar seu manuscrito é consultar
uma edição recente dos Arch. Latinoam. Prod. Anim. em termos do formato aceitável
para títulos, página de título, resumo, palavras-chave, introdução, materiais e
métodos, resultados, discussão (ou resultados e discussão combinados), literatura
citada e tabelas e figuras (incluindo as legendas das figuras), que são descritos em
mais detalhes abaixo. O não cumprimento do estilo e da forma pode resultar na
rejeição imediata do manuscrito.
Após a submissão à ALPA, o manuscrito é atribuído a um editor, que solicita pelo
menos dois revisores para auxiliar na avaliação do manuscrito. O processo de revisão é
confidencial, o que implica um vínculo de confiança entre os autores, o editor e os
revisores. O editor é o administrador do manuscrito até que o processo de revisão seja
concluído e garante que o processo de revisão seja justo, completo e confidencial.
1. Prepare seu manuscrito como um único arquivo do MS Word. O arquivo deve incluir
texto completo, referências, tabelas e figuras. Qualquer manuscrito revisado preparado
para publicação deve ser submetido como um único documento editável do Word.
2. Os manuscritos devem ser redigidos em inglês, espanhol ou português.
3. Verifique se todos os caracteres no texto, tabelas, legendas de figuras, notas de
rodapé e referências têm um tipo de letra e tamanho de ponto bastante padrão, como

Times New Roman de 12 pontos. Depois que um manuscrito for aceito, um editor de
cópias decidirá a fonte e o tamanho dos diferentes elementos do artigo.
4. Inclua todas as figuras ou fotografias como arquivos JPG ou TIF com caracteres e
símbolos diferentes de 500 dpi (pontos por polegada) no texto. Tabelas e equações
devem estar em uma versão editável em vez de em uma imagem. As tabelas devem
ser editadas com o Word. As equações devem ser editadas com o Editor de equações.
5. Todas as partes do manuscrito devem ser escritas em espaço duplo e todas as
páginas devem ser numeradas na página de título.
6. Uma lista de abreviações fora do padrão deve ser adicionada. Em geral, abreviações
fora do padrão devem ser usadas apenas quando o termo inteiro é muito longo e é
freqüentemente usado. Cada abreviação deve ser digitada e entre parênteses na
primeira vez em que é usada no texto. Somente unidades SI recomendadas devem ser
usadas. Os autores devem usar a apresentação solidus (mg / ml). Abreviações padrão
(como ATP e DNA) não precisam ser definidas.
Estrutura do artigo
Título
No título do manuscrito, apenas a primeira letra da primeira palavra e qualquer nome
próprio deve estar em maiúsculas. O título deve ser breve e descritivo e não conter
abreviações.
Título curto
Forma abreviada de um título
Autores
Todos os autores devem ter participado materialmente da pesquisa e / ou preparação
do artigo. A afirmação de que todos os autores aprovaram o artigo final deve ser
verdadeira e incluída na divulgação. Indique claramente o nome e sobrenome de cada
autor e verifique se todos os nomes estão escritos com precisão.
Instituição onde o experimento foi realizado
Apresente os endereços de afiliação dos autores (onde o trabalho real foi realizado)
abaixo dos nomes.
Nota de rodapé.
Autor para correspondência: email. Instituições de outros co-autores que não
pertencem à mesma instituição.
Indique todas as afiliações com um sobrescrito em minúscula imediatamente após o
nome do autor e na frente do endereço correspondente. Forneça o endereço postal
completo de cada afiliação, incluindo o nome do país e, se disponível, o endereço de email de cada autor.
Abstract
O resumo, limitado a 300 palavras em um único parágrafo. Todos os artigos escritos
em espanhol ou português devem incluir um resumo (Abstract) em inglês. Os artigos
escritos em inglês devem incluir um resumo em espanhol ou em português (resumo).

Palavras-chave
No final do resumo, um total de até seis palavras-chave que descrevem a pesquisa
deve ser citado.
Resumen
Os artigos escritos em inglês devem incluir um resumo em espanhol ou em português
(resumo).
Palabras clave
No final do resumo, um total de até seis palavras-chave que descrevem a pesquisa
deve ser citado.
Introdução
A introdução segue o resumo e o resumo e deve ser breve (500 palavras). Deve ser
usado para justificar a pesquisa e especificar os objetivos ou hipóteses que serão
testadas.
Materiais e Métodos
É necessário incluir uma descrição clara de todos os procedimentos biológicos,
químicos e estatísticos utilizados, ou indicar a citação bibliográfica onde eles podem ser
encontrados. O modelo estatístico, as variáveis de classificação e as unidades
experimentais devem ser claramente definidas.
Resultados
Os resultados podem ser apresentados sozinhos ou em combinação com a discussão.
Na medida do possível, eles devem ser apresentados em forma de tabela. No texto, é
apropriado explicar e aprofundar as idéias apresentadas nos resultados, em vez de
simplesmente repetir dados numéricos desnecessários que aparecem nas tabelas.
Discussão
A discussão, que pode ser apresentada em conjunto com os resultados, deve
interpretar os resultados de maneira clara e concisa em termos de mecanismos
biológicos subjacentes, integrando as informações publicadas na literatura científica.
No final da discussão, deve ser incluído um pequeno parágrafo, fornecendo as
principais conclusões que serão derivadas da pesquisa e, se necessário, algumas
recomendações ou implicações práticas.
Conclusões
As principais conclusões do estudo podem ser apresentadas em uma breve seção de
conclusões.
Conflito de interesses
Todos os autores devem divulgar qualquer relacionamento financeiro e pessoal com
outras pessoas ou organizações que possam influenciar indevidamente (distorcer) seu
trabalho.
Agradecimentos
Compartilhe os agradecimentos em uma seção separada no final do artigo antes da
Literatura Citada. Liste aqui os indivíduos que forneceram ajuda durante a pesquisa
(por exemplo, assistência ao idioma, assistência por escrito ou prova de leitura do
artigo etc.).

Lista de fontes de financiamento. Se nenhum financiamento foi fornecido para a
pesquisa, inclua a seguinte frase:
Esta pesquisa não recebeu nenhum subsídio específico de agências de fomento nos
setores público, comercial ou sem fins lucrativos.
Literatura citada
Recomenda-se incluir um número mínimo de referências no manuscrito, selecionando
apenas aquelas que são mais relevantes e mais recentes. As referências bibliográficas
são citadas em ordem alfabética estrita, começando com o sobrenome do primeiro
autor, seguido pela (s) inicial (is) do seu (s) nome (s). Os nomes do todos os autores
devem aparecer na seção Literatura citada. Os artigos publicados em jornais que não
são considerados científicos ou que não possuem conselho editorial não devem ser
incluídos como referências.
Cuidado e uso de animais.
Todos os manuscritos submetidos aos Arch. Latinoam. Prod. Anim. devem ser
acompanhados de uma carta de envio de manuscrito, atestando que qualquer pesquisa
envolvendo seguiu os padrões estabelecidos para o cuidado e uso humano dos animais
e deve especificar quais padrões foram utilizados. Somente pesquisas que seguiram
altos padrões de cuidado humano e uso de animais em pesquisas serão relatadas no
ALPA.

