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Características e estrutura do artigo:

DIRETRIZES PARA OS AUTORES SUBMISSÃO DE ARTIGOS NA
REVISTA AGROALIMENTARIA

Agroalimentaria é uma revista científica, arbitrada e
indexada em bases de dados internacionais, focada na
área da economia agroalimentar e estudos das
ciências sociais relacionadas com a agricultura,
alimentação, desenvolvimento rural, nutrição e as
questões ambientais e de sustentabilidade dos
sistemas alimentares. Os trabalhos deverão estar
formatados em folha tamanho carta (letter, 21,59 x
27,94 cm), espaçamento de 1,5 linhas, margens
simétricas (2,5 cm, ou 1 polegada), com editor de texto
Microsoft Word ou Open Office. A extensão não deverá
exceder 25 folhas para artigos (no máximo 10.000
palavras) e 5 folhas para resenhas bibliográficas,
incluindo objetos (quadros, tabelas, gráficos, figuras ou
fotos). Os objetos deverão ser enviados ao Comitê
Editorial em arquivos separados, indicando claramente
o lugar onde serão inseridos. O texto deve ser escrito
com fonte «Times New Roman», tamanho 10. Serão
aceitos trabalhos em espanhol, inglês, francês e
português.

Formato e métodos de envio de
contribuciones originais:

Normas de apresentação da Revista:

Citações e Referências bibliográficas:

Agroalimentaria é uma revista semestral, publicada nos
formatos impresso e eletrônico. A versão impressa é
publicada em tamanho 1/8 (ISO B5, 174 x 253 mm),
diagramado em duas colunas para a apresentação dos
artigos científicos. Os resumos aparecem na primeira
página de cada artigo, nos idiomas: espanhol, inglês,
francês e português (em uma única coluna). As edições
são impressas em papel Bond, com capa de papel glacê
de duas cores (preto e azul claro), com designs que
combinam círculos de diferentes tamanhos. A capa
identifica o volume e o número da edição, período de
publicação, editora da revista, o ISSN e ISSN eletrônico
e seu site (URL). A contracapa contém o índice de
trabalhos no idioma original.

Ambas as citações no texto e referências no final do
artigo deve seguir o estilo da American Psychological
Association (Guia para escrita em estilo APA, 6ª edição,
setembro de 2009). Em suma, elas devem incluir os
sobrenomes do autor (primeira letra maiúscula) e data
de publicação. Se a referência no texto corresponde a
dois ou mais autores, você deve citar os sobrenomes
de cada autor: Padron Guillén & Garcia Lobo (2012), ou
(Padron Guillén & Garcia Lobo, 2012). Além disso, você
deve incluir o número da página, após a data, no caso
de citações: Padron Guillén & Garcia Lobo (2012: 63),
ou se várias páginas, separe-os por um hífen: Llambí
(2012: 19 - 20). Se o trabalho tiver mais de dois autores,
a primeira vez que você encontrar-se com todos os
sobrenomes: Vazquez Gonzalez, Sineiro Garcia,

1. Serão avaliados artigos originais gerados a partir de
projetos de pesquisas teóricas ou empíricas (ou ambas)
sobre temas de agricultura, alimentação, nutrição,
desenvolvimento rural e meio ambiente. Os trabalhos
devem ser inéditos. Os artigos terão prioridades frente
a comunicações, informes técnicos ou outros trabalhos
submetidos.

Lorenzana Fernandez, Garcia & Arias (2012). Em menção
posterior, basta escrever o sobrenome do primeiro
autor seguido da expressão "et al." em itálico: González
Vázquez et al. (2012) (nunca use negrito). No final do
texto, na seção de referências devem aparecer todos
os autores citados no texto

a) No caso de livros:
Sobrenomes, A. A. (Ano). Título. Cidade: Editorial.
Exemplo:
International Food Policy Research Institute, IFPRI.
(2013). 2011 global food policy report.
Washington: IFPRI.
b) No caso de artigos de revistas e outras publicações
periódicas: utilizar a forma básica: Sobrenomes, A.
A., Sobrenomes, B. B. & Sobrenomes, C. C. (Data). Título
do artigo. título da publicação, volume (número), pp.
xx-xx. doi: xx.xxxxxxx. Exemplo:
Nielsen, M., Flaaten, O. & Waldo, S. (2012).
Management of and economic returns from selected
fisheries in the Nordic countries. Marine Resource
Economics, 27(1), 65-88.
c) No caso de livros os artigos, com DOI (Digital Object
Identifier, d.o.i.): citar como nos dois casos
anteriores, adicionando o respectivo d.o.i., no final
(sem ênfase). Exemplo:
Pinstrup-Andersen, Per (2013). Can agriculture meet
future nutrition challenges? European Journal of
Development Research, 25, 5-12. doi:10.1057/
ejdr.2012.44
d) Publicações da Internet: Utilizando a mesma
maneira que em “a” e “b”, adicionando depois a frase
“Recuperado” antes o URL ou endereço Web
(excluindo data de recuperação do artigo ou livro).
Exemplo:
Altschuler, B. (2012). Fronteras sociales y asimetrías
en la vitivinicultura mendocina actual. Cuadernos de
Desarrollo Rural, 9(68), 151-175. Recuperado de
h t t p : / / w w w . r e d a l y c . o r g / a r t i c u l o . o a ? i d =
11723114008
e) Capítulo de livro ou uma entrada, em obra de
referência: Utilize o formulário básico (sem negrito):
Sobrenome, A. A. Sobrenome, B. B. & Sobrenome, C.
C. (Data). Título do capítulo ou entrada. Em:
Sobrenome, A. A. (Ed.), Título do livro (pp. xx-xx).
Cidade: Editora. Exemplo:
Gatti, S. (2009). Protected Designation of Origin,
sustainable development and international policies:
A survey of DOC Winwa. In De Noronha Vaz, T., Nijkamp,
P. & Rastoin, J. L. (Eds.), Traditional food production
and rural sustainable development. A European
challenge (pp. 255-266). London: Ashgate Publishing
Limited.
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Extensão e instruções para a apresentação
de resumos:

Cada artigo deverá incluir quatro resumos, em
espanhol, inglês, português e francês. Cada texto pode
ter entre 250 e 300 palavras com espaçamento simples.
Os resumos deverão conter a apresentação concisa de
cada parte do trabalho, destacando objetivo(s),
metodologia, resultados e conclusões. Cada texto
deverá incluir de 5 a 7 palavras-chave que descrevem o
trabalho submetido. Não se receberam artigos que não
reunir-se este requisito.

Formato, tamanho e outras normas para a
apresentação de ilustrações, figuras,
fotografias, gráficos e objetos em geral:

Os objetos (quadros, tabelas, gráficos, desenhos ou
fotografias) deverão estar separados do texto principal
do artigo, identificando o seu lugar de inclusão com
números arábicos. Também devem ser apresentados
os arquivos em seus programas originais (por exemplo,
MS-Excel, MS-Power Point ou outros), devidamente
identificados, com fonte «Arial», tamanho 10. Os
objetos terão que indicar seu número no artigo, assim
como título e citações de fontes (usando o sistema
definido nestas diretrizes).

NOTA: sendo que a revista é impressa numa única cor,
os quadros, tabelas, gráficos, desenhos ou fotografias
devem utilizar formatos e tramas que facilitem a
apresentação visual.

Sistema de avaliação:

Todos os trabalhos serão previamente apreciados pelo
Conselho Editorial da Revista Agroalimentaria antes de
serem encaminhados para avaliação. O artigo é
avaliado por dois especialistas no tema pesquisado,
vinculados a instituições nacionais e estrangeiras. A
Revista trabalha com a «avaliação cega», em que os
avaliadores não identificam os autores das
contribuições e vice-versa. Os originais submetidos à
apreciação do Comitê Editorial não serão devolvidos. É
reservado ao editor o direito de realizar ajustes textuais
e de adequar os artigos às normas da publicação.

Comunicações, informes técnicos, artigos
de revisão:

A revista também pode publicar informes técnicos,
notas metodológicas, resenhas bibliográficas e até
correspondência recebida que, embora não cumpram
com os requisitos exigidos aos artigos originais, sejam
de interesse dos leitores. A extensão de tais
contribuições é variável e podem ser solicitadas
diretamente pelo Comitê Editorial ou remitidas pelos
interessados.

Envio de artigos e contribuições em geral:

Os artigos e resenhas bibliográficas devem ser enviados
ao seguinte endereço:

Revista Agroalimentaria
Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL)
Núcleo Liria, Edif. G «Leocadio Hontoria», 2º piso.
Mérida 5101, Venezuela

Ou através dos seguintes e-mails:

agroalimentaria@ula.ve; ciaal.ula@gmail.com

NOTA IMPORTANTE:
O envio de um artigo implica que o autor ou autores
concedem ao Comitê Editorial direito de realizar ajustes
textuais e de adequações no trabalho, uma vez
aprovada a sua publicação, com a finalidade de manter
o estilo da revista. Os originais submetidos à
apreciação do Comitê Editorial não serão devolvidos e,
se forem publicados, cada colaborador receberá
gratuitamente um exemplar do número da revista e será
informado da publicação eletrônica.

2. Todos os artigos submetidos devem ter, no mínimo, a
seguinte estrutura e conteúdo:
• TÍTULO: não mais do que 15 palavras e em Espanhol,
Inglês, Francês e Português.
•RESUMOS: Em quatro línguas de publicação da revista,
entre 250 e 300 palavras cada um.
•PALAVRAS-CHAVE: entre 5 e 7.
• OBJETIVOS DO TRABALHO (mencionado implícita e
explicitamente).
•QUADROS, TABELAS, GRÁFICOS, MAPAS OU OUTROS
OBJETOS (indicando expressamente as fontes e o lugar
de inserção no texto).
• DISCUSSÃO DE RESULTADOS (pode ser inserida nas
diferentes seções do artigo).
• CONCLUSÕES.
•REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (apresentadas de
acordo às normas gerais especificadas nestas
diretrizes).
• ANEXOS (Quando existirem devem ser enumerados).
• CURRÍCULO RESUMIDO DO AUTOR OU AUTORES (máximo
150 palavras): deve ser apresentada informação
básica, contendo: formação acadêmica (graduação e
pósgraduação), vínculo institucional, cargo atual, linha
de pesquisa, endereço, telefone de contacto e email.
(pode ser consultado o formato no site: em  http://
saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria). Está informação
também é requerida na submissão de resenhas de
livros ou outras contribuições.
Cada uma das seções ou capítulos do artigo deverá ser
enumerada por meio de números
arábicos, de forma consecutiva, começando pela
Introdução. Se for necessário, podem ser empregadas
subdivisões (exemplo: 1.1., 1.2., 2.1,...)

NOTA: Os trabalhos submetidos sem míni-currículo não
serão avaliados.




