
Checklist para submissão de manuscritos ao Boletim da SBI 
Para comodidade dos autores, elaboramos uma lista de checagem prioritária à submissão de manuscritos 
ao Boletim. Ela apresenta aspectos gerais a serem observados, que são complementados pelas 
especificidades de cada tipo de publicação. Por favor, submetam essa lista de checagem conjuntamente ao 
seu manuscrito, e quaisquer outros arquivos que sejam submetidos conjuntamente. 

Categoria de publicação: assinale a coluna referente ao tipo de publicação submetida 
Alipianas Eventos Opinião/cartas 
Comunicações História natural Peixe da Vez 
Destaques Ictióloga/o da vez Técnicas 
Entrevista Novas publicações Outros 

Em caso de “outros”, especificar: 

Título do manuscrito: 

Autores: 

Autor de correspondência: 
Nome:       E-mail: 
Autor do manuscrito associado e adimplente com a SBI: 

Há algum conflito de interesses que os autores queiram declarar? 
Não  Sim       : 

O texto se encontra em que idioma? Português  Inglês       Espanhol 

Lista de checagem Sim Não NA 
1 O texto se apresenta em Times new roman, 12, espaçamento 1,5 linhas? 
2 O arquivo de texto está em formato .docx ou .doc? 

3 As seções apresentadas no manuscrito estão de acordo com aquelas previstas
na sua categoria de publicação? 

4 Os locais de inserção das figuras e tabelas estão indicados no texto? 

5 Todas as imagens enviadas são originais, resolução mínima de 300dpi, em
formato .tiff, e foram enviadas separadamente do texto? 

6 Todas as tabelas foram enviadas no formado .xlsx ou .xls, como um arquivo
separado do texto? 

7 As citações ao longo do texto estão no formato usado pela revista Neotropical
Ichthyology? 

8 As referências bibliográficas apresentadas ao final estão no formato usado pela
revista Neotropical Ichthyology? 

 9 Todos os autores estão de acordo com a versão final do manuscrito enviada? 
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