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O Boletim da Associação Brasileira
de Limnologia (ABLimno) é uma publicação
eletrônica periódica e interativa. O Boletim
visa ser um meio de divulgação científica na
área de Limnologia e de comunicação entre
pesquisadores, alunos do meio acadêmico e
sociedade como um todo. O ponto central da
proposta do Boletim é contribuir nas
discussões de temas relevantes para a
Limnologia brasileira, além de servir como
um veículo de comunicação entre a
ABLimno e seus sócios.
No Boletim são
categorias de artigos:

publicadas três

1 – Artigos de Formação
2 – Artigos de Informação
3 – Artigos de Divulgação
Na categoria 1, se enquadram
principalmente
artigos
de
revisão
bibliográfica que mostrem novas perspectivas
de estudo sobre o tema debatido, ou ainda
artigos de pesquisas primárias que
evidenciam novas possibilidades de pesquisa.
Além disso, artigos que discutam ideias ou
perspectivas teóricas ou metodológicas, que
abordam discussões científicas relevantes
para a Limnologia brasileira, e que dessa
forma se tornam importantes para a formação
acadêmica discente e docente são bem vindos
nessa categoria do Boletim.
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Na categoria 2, são publicadas artigos,
nos quais os limnólogos podem informar aos
leitores o acontecimento de eventos ou o
lançamento de novas edições de revistas,
enviar notas sobre planos e projetos em
desenvolvimento em limnologia, ou ainda
enviar comentários sobre artigos publicados
em Limnologia, e que possam ser relevantes
aos sócios da ABLimno e demais leitores do
Boletim.
A categoria 3, é exclusivamente para
artigos de divulgação científica, os quais
devem ser redigidos em linguagem acessível
ao público leigo e à imprensa. Para a
categoria 3, os arquivos são breves, com
figuras ou imagens ilustrativas do tema,
sendo o mais didático possível.
Geralmente alguns autores são
convidados a escreverem para o Boletim.
Contudo, é de extrema importância a
contribuição espontânea dos autores.
As publicações do Boletim não
passam pelo processo de revisão por pares,
porém, são avaliadas e recebem comentários
do editor-chefe e dos editores associados.
Para submeter sua contribuição, basta enviar
sem custo um e-mail para o editor-chefe
(roger.mormul@gmail.com) e apresentar a
sua proposta para avaliação.
Aguardamos
todos.
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