Caras Mastozoólogas e Caros Mastozoólogos,
É com grande prazer que comunicamos que a partir de 2018 o Boletim da Sociedade
Brasileira de Mastozoologia passará a ter 4 números por ano.
Os números 81 e 83 (março e outubro/2018) terão o formato tradicional, e o número 82 será
um especial reunindo “Listas de espécies e novos registros de distribuição”.
Convidamos todos os colegas a submeterem seus manuscritos, que podem ser no formato de
Artigos, Notas, Ensaios e Resumos de trabalhos de conclusão (ver regras no documento em
anexo).
Os prazos para as submissões são:
Número
BolSBMz
81 (2018)
82 (2018) *
83 (2018)
84 (2018)

Tipo

Prazo submissão

Data Publicação

Formato tradicional
ESPECIAL – Listas de
espécies e novos
registros de distribuição
Formato tradicional
ESPECIAL (a definir)

15/12/2017
10/01/2018

Março/2018
Junho/2018

15/05/2018
A definir

Setembro/2018
Dezembro/2018

* Número especial “Listas de espécies e novos registros de distribuição” – INSTRUÇÕES
ADICIONAIS AOS AUTORES:
1) Taxonomia – sugerimos o arranjo taxonômico das obras listadas abaixo:
•

Xenarthra: Gardner AL (org.), 2008. Mammals of South America, vol. 1, marsupials,
xenarthrans, shrews, and bats. University of Chicago Press.

•

Rodentia: Patton JL, Pardiñas UFJ, D’Elía G (org.) 2015. Mammals of South America, vol.
2, rodents. University of Chicago Press.

•

Didelphimorphia: Astúa, D. 2015. Family Didelphidae (Opossums). In: Wilson DE,
Mittermeier RA. (org.). Handbook of the mammals of the World, vol. 5, monotremes
and marsupials. Lynx Edicions, pp. 70–186.

•
•

Chiroptera: Nogueira MR, Lima IP, Moratelli R, Tavares V, Gregorin R, Peracchi AL.
2014. Checklist of Brazilian bats, with comments on original records. Check List
10:808–821.

•

Primates: Rylands AB, Mittermeier RA & Silva Jr. JS. 2012. Neotropical primates:
taxonomy and recently described species and subspecies. International Zoo Yearbook
46(1):11–24. DOI: 10.1111/j.1748-1090.2011.00152.x

•

Demais táxons: Wilson DE, Reeder DM. 2005. Mammal species of the World: a
taxonomic and geographic reference, 3a edição, vols. 1 e 2. Johns Hopkins University
Press (https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/)

•

Sobre a identificação das espécies – os autores devem deixar claro quais foram os
métodos adotados para a identificação e qual a literatura utilizada (por ex., chaves de
classificação, revisões, etc.). Caso a identificação tenha sido feita por terceiros,
informar detalhadamente os métodos e o nome do responsável.

2) Espécimes testemunho – quando houve coleta de espécimes, incluir o número licença de
coleta, órgão expedidor, número da licença CONCEA, número de depósito na coleção científica.
Não serão aceitos números de campo, e sendo assim os espécimes precisam ser depositados
antes da submissão do manuscrito.
Quando não houver espécimes testemunho (por ex., espécies ameaçadas de extinção,
espécies para as quais não foram emitidas licenças de coleta, mamíferos de médio e grande
porte, registros de câmera trap) outras evidências são aceitas (fotos que permitam uma
perfeita identificação taxonômica), estando sujeitas à avaliação dos editores.
Recomendamos que sejam incluídas informações sobre coletas adicionais para cada
espécime (parasitas e amostras de tecidos), quando houver.
Os manuscritos deverão estar de acordo com as regras da última edição do Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica e suas emendas (http://iczn.org/iczn/index.jsp e
http://iczn.org/content/electronic-publication-made-available-amendment-code).
3) Localidades – Devem vir completas, incluindo os dados de coordenadas geográficas no
formato graus, minutos e segundos, Datum e altitude (por exemplo: Sede da Fazenda Santa
Rita, Município de Pirapora, Rio de Janeiro, Brasil. 25o42’39”S, 33o58’60”O, Datum SIRGAS
2000, 380m).
4) Observações gerais para a submissão:
No momento da submissão, identificar no “Assunto” do e-mail para qual número se destina o
manuscrito (por exemplo: Submissão artigo Silva et al. para o número 82 – ESPECIAL Listas
de espécies e novos registros de distribuição).
Resumos de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de graduação também podem ser
submetidos (divulguem entre seus alunos e colegas).
É de fundamental importância, para agilizar o processo de editoração e publicação, que o email da submissão seja com cópia para todos os autores envolvidos, caracterizando e
formalizando a concordância e ciência de todos os autores.
Lembramos que a publicação no Boletim da SBMz é gratuita para os sócios adimplentes no
ano da submissão. Não-sócios também podem submeter manuscritos, perante concordância e
aceite do pagamento em separado dos custos integrais da publicação.

