NORMAS PARA PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS

O periódico Horticultura Brasileira é
a revista oficial da Associação Brasileira
de Horticultura. Horticultura Brasileira
destina-se à publicação de artigos técnico-científicos que envolvam hortaliças,
plantas medicinais, condimentares e
ornamentais e que contribuam significativamente para o desenvolvimento
desses setores. Horticultura Brasileira é
publicada a cada três meses, em inglês,
porém aceitando submissões também
em portuguêse espanhol.
Para publicar em Horticultura Brasileira o primeiro autor do trabalho deve
ser afiliado à Associação Brasileira de
Horticultura (ABH) ou a Associações
Nacionais com que a ABH mantenha
Acordo de Reciprocidade, estando em
dia com o pagamento da anuidade em
qualquer das condições. Trabalhos em
que o primeiro autor não cumpra o
requisito acima também poderão ser
submetidos. Neste caso, é necessário
recolher a taxa de tramitação ampliada
tão logo o trabalho seja aceito para
tramitação.
Os trabalhos enviados para
Horticultura Brasileira devem ser originais, ainda não relatados ou submetidos à publicação em qualquer outro
periódico ou veículo de divulgação. Está
também implícito que os aspectos éticos
e o atendimento à legislação vigente
de copyright tenham sido observados
durante o desenvolvimento do trabalho.
Após a submissão à Horticultura Brasileira e até o final de sua tramitação,
é vedada a submissão do trabalho, em
todo ou em parte, a qualquer outro periódico ou veículo de divulgação. Caso
o trabalho seja aceito para publicação,
Horticultura Brasileira adquire o direito exclusivo de copyright para todas
as línguas e países. Não é permitida a
reprodução parcial ou total dos trabalhos publicados sem autorização por
escrito da Comissão Editorial da revista
Horticultura Brasileira.
O periódico Horticultura Brasileira é
composto das seguintes seções:
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Artigo de capa: tópico de interesse
atual que, a convite da Comissão Editorial, ilustra a capa da revista;
Artigo convidado: tópico de interesse atual, a convite da Comissão
Editorial;
Carta ao Editor: enviada por iniciativa do autor à Comissão Editorial
tratando de assunto de interesse geral.
Será publicada a critério da Comissão
Editorial que poderá, ainda, submetê-la
ao processo de revisão;
Pesquisa: artigo relatando informações provenientes de resultados
originais de pesquisa obtidos por meio
de aplicação rigorosa de metodologia
científica, cuja reproducibilidade seja
claramente demonstrada;
Comunicação Científica: comunicação ou nota científica relatando
informações originais resultantes de
observações de campo ou laboratório,
provenientes de experimentos menos
complexos, realizados com aplicação
rigorosa de metodologia científica,
cuja reproducibilidade seja claramente
demonstrada;
Nova Cultivar: comunicação ou
nota relatando a disponibilização de novas cultivares ou germoplasma, contendo origem, descrição e disponibilidade,
com dados informativos e comparativos.
Submissão dos trabalhos
O texto deve ser composto em programa Word ou compatível, em espaço
1,5, fonte Times New Roman, tamanho
12. Páginas e linhas devem ser numeradas. Adicione ao final do texto todos os
demais componentes do trabalho (figuras, tabelas e gráficos) e submeta como
um único arquivo. Formate o arquivo
para página A4 e todas as margens para
3 cm. Imagens de baixa resolução, com

menos de 600 Kb, não serão aceitas. Os
trabalhos deverão ter no máximo 30.000
caracteres, incluindo os espaços. O arquivo deve ser submetido online (http://
www.horticulturabrasileira.com.br/editor/index.php/HB). Se forem necessárias
outras orientações, siga as instruções
disponíveis online, entre em contato
com a Comissão Editorial ou consulte
os últimos números de Horticultura
Brasileira.
Os trabalhos submetidos entrarão em
tramitação somente se:
- apresentarem o código ORCID de
cada autor;
- estiverem em total acordo com
estas normas;
- estiverem dentro do escopo e
apresentarem nível técnico-científico
compatível com Horticultura Brasileira;
- estiverem acompanhados da indicação por escrito da relevância do trabalho (importância e distinguibilidade
em relação a trabalhos já existentes), em
não mais que dez linhas. Inclua o texto
no campo “Comentários para o Editor”,
disponível online;
- estiverem acompanhados da indicação por escrito da contribuição
individual de cada um dos autores ao
trabalho (consulte o item Autoria, logo
abaixo). Inclua o texto nos metadados
de submissão dos autores, disponível
online;
- estiverem acompanhados da indicação de pelo menos duas pessoas
(nome, endereço, e-mail e telefone),
de instituições distintas daquelas a que
pertencem os autores, que possam atuar
como assessores ad hoc. Inclua o texto
no campo “Comentários para o Editor”,
disponível online;
Quando aceito para tramitação, o
autor correspondente receberá uma
mensagem eletrônica e será solicitado o
recolhimento da taxa de tramitação no
valor de R$ 120,00, quando o primeiro
autor for associado à ABH ou associações-irmãs e estiver com a anuidade em
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dia; ou da taxa de tramitação ampliada
no valor de R$ 470,00 quando o primeiro autor não é associado à ABH ou a
associações-irmãs. Antes da entrada em
tramitação do trabalho, todos os coautores deverão ter expressado sua anuência
à publicação. As taxas de tramitação não
são reembolsáveis.
Estrutura dos Artigos
Os autores devem consultar o Manual de Estilo & Formato, disponível
em www.horticulturabrasileira.com.br
Processo de tramitação
Os artigos recebidos serão avaliados
preliminarmente pela Comissão Editorial, que verificará aderência do trabalho
ao escopo da revista, atendimento às
normas de publicação, relevância técnica e/ou científica e qualidade do texto. A
decisão da Comissão Editorial (adequado para tramitação ou não) é informada
por meio do sistema de submissão eletrônica. Caso sejam necessárias modificações, os autores poderão submeter
uma nova versão para avaliação. Assim
que a tramitação é aprovada, os autores
devem recolher a taxa de tramitação.
Em seguida, o trabalho é encaminhado
a pelo menos dois assessores ad hoc.
Tão logo haja dois pareceres, o trabalho
é avaliado por um Editor Científico, que
emitirá seu parecer: (1) recomendado
para publicação, (2) necessidade de
alterações ou (3) não recomendado para
publicação. Nas situações 1 e 3, o trabalho é encaminhado ao Editor Associado,
que tem a decisão final. Na situação
2, o trabalho é devolvido aos autores,
que devem elaborar uma nova versão e
disponibilizá-la no sistema eletrônico de
submissão. O Editor Científico poderá
recomendar ou não a nova versão. Em
ambos os casos, a nova versão é avaliada
pelo Editor Associado, que emitirá o
parecer final.
Nenhuma alteração é incorporada ao
trabalho sem a aprovação dos autores.
Após o aceite em definitivo do trabalho,
o autor de correspondência receberá
uma cópia eletrônica da versão formata-

da, que deverá ser devolvida à Comissão
Editorial em 48 horas. Nesta fase não
serão aceitas modificações extensivas
de conteúdo ou estilo. Alterações, adições, deleções e edições implicarão em
novo exame do trabalho pela Comissão
Editorial. Erros e omissões presentes no
texto corrigido e devolvido à Comissão
Editorial são de inteira responsabilidade
dos autores.
Autoria
Para definir os autores do trabalho,
adote os seguintes critérios, baseados em
http://www.biomedcentral.com/about/
editorialpolicies#Authorship:
São autores aqueles que participaram intensivamente do trabalho e,
por isso, têm condições de assumir
publicamente a responsabilidade pelos
resultados ali apresentados.
São autores aqueles que fizeram
contribuições substanciais para a concepção do trabalho ou para a aquisição,
análise e interpretação dos dados. São
autores também aqueles que fizeram
contribuições intelectuais substanciais para o manuscrito ou o alteraram
decisivamente durante a revisão.
A simples coleta de dados; cessão
de genótipos, sementes ou outros insumos; discussão sobre os experimentos
e/ou sobre os resultados; assim como
a supervisão geral ou financiamento do
grupo de pesquisa, por si só, não justificam a autoria e devem ser incluídos em
Agradecimentos.
Idioma de publicação
Todas as submissões aprovadas para
publicação serão publicadas em inglês.
Entretanto, trabalhos escritos em português ou espanhol também podem ser
submetidos. Neste caso, quando o trabalho estiver em sua versão final, aprovada
para publicação, os autores tanto podem
providenciar a tradução para o inglês,
quanto autorizar a Comissão Editorial
a providenciá-la. Quando a versão
traduzida fornecida pelos autores não
atingir o padrão idiomático requerido
para publicação, a Comissão Editorial
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encaminhará o texto para revisão por um
especialista. Todos os custos decorrentes
de tradução e revisão idiomática serão
cobertos pelos autores.
Taxa por página publicada
Horticultura Brasileira tem uma taxa
de R$ 65,00 por página publicada.
Taxa por referência indexada
Horticultura Brasileira franqueia
a indexação de até 25 referências bibliográficas por artigo. A partir da 26a.
referência, há um custo de R$ 3,50
por referência que deverá ser pago
pelos autores.
Impressão em cores
Horticultura Brasileira tem uma
taxa de R$ 600,00 por página impressa
em cores.
Outras Informações
Assuntos relacionados a mudanças
de endereço, filiação à Associação
Brasileira de Horticultura (ABH),
pagamento de anuidade, devem ser
encaminhados à Diretoria da ABH, no
seguinte endereço:
Associação Brasileira de Horticultura
a/cRoberto de Albuquerque Melo
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
R. Manoel de Medeiros s/n
Dois Irmãos
52171-900Recife-PE
Email:abh.ufrpe@gmail.com
Tel.: (81) 9710 8745
(81) 3320 6000
www.abhorticultura.com.br
Assuntos relacionados à revista
Horticultura Brasileira devem ser encaminhados à Comissão Editorial, no
endereço:
SGAS, Ed. Athenas, Bl. B, s/102
70390-020 Brasília-DF
E-mail: hortbras@gmail.com
Tel (61) 3202 0507
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