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NOTES TO CONTRIBUTORS

Edentata is the official, peer-reviewed, annual publication of the IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group. It
aims to publish information that contributes to the conservation of xenarthrans.
A broad range of topics is welcomed and encouraged but only manuscripts that make substantial contributions to the conservation of xenarthrans will be accepted. These topics include taxonomy, systematics, genetics, biogeography, ecology, conservation,
behavior, and health. Manuscripts must describe original research findings that have not been published or submitted simultaneously to other journals. Any overlap of contents with already published papers should be minimal. Edentata also encourages
submission of short communications, field notes, thesis abstracts, news items, recent events, book reviews, congress announcements, and the like.
Manuscripts may be written in English, Portuguese or Spanish. Authors whose first language is not English should please have
their texts carefully reviewed by a native English speaker.
Once the manuscript has been received, the editors will perform a first evaluation. Manuscripts not satisfying the editorial instructions will be returned to the authors without review. Manuscripts judged appropriate by the editors are subjected to peer review.
The formal review process is performed by at least two reviewers per manuscript who are not members of the editorial committee.
Detailed instructions to authors are available on the Specialist Group’s website <http://www.xenarthrans.org/newsletter>.

PAUTAS PARA LOS COLABORADORES
Edentata es la publicación oficial, anual y revisada por pares del Grupo de Especialistas en Osos Hormigueros, Perezosos y
Armadillos de la IUCN/SSC (IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group). Está dedicada a la difusión de información que contribuya a la conservación de los xenartros.
Se aceptan manuscritos que se encuentren dentro de una amplia variedad de temáticas, pero que hagan sustanciales aportes a la
conservación, incluyendo: taxonomía, sistemática, genética, biogeografía, ecología, conservación, comportamiento y salud. Los manuscritos deben ser trabajos originales y no haber sido publicados ni enviados simultáneamente a otros medios de publicación. La
superposición de contenidos con artículos relacionados ya publicados debe ser mínima. También se alienta el envío de comunicaciones breves, notas de campo, resúmenes de tesis, noticias, información sobre eventos, revisiones de libros, avisos de congresos, etc.
Los manuscritos pueden estar redactados en inglés, portugués o español. En el caso de autores cuya lengua materna no sea el inglés y
envíen manuscritos en ese idioma, deberán someter el texto a una revisión detallada por una persona angloparlante nativa o traductor
profesional.
Los manuscritos que no cumplan con las normas establecidas serán devueltos a los autores sin pasar al proceso de revisión por pares.
Todos los manuscritos que son considerados apropiados por los editores son sometidos a revisión externa. El sistema de arbitraje
recurre a al menos dos evaluadores por manuscrito que no pertenecen al comité editorial
Las normas editoriales detalladas se pueden bajar de la página <http://www.xenarthrans.org/newsletter?lang=es>.

INSTRUÇ�ES AOS COLABORADORES

Edentata é a publicação oficial, anual e com arbitragem científica do Grupo de Especialistas em Tamanduás, Preguiças e Tatus
da IUCN/SSC (IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group). Tem como finalidade a difusão de informações que
contribuam para a conservação dos xenartros.
Incentiva-se a submissão de manuscritos dentro de uma ampla variedade de tópicos, mas só são aceitos trabalhos que apresentem contribuições significativas à conservação dos xenartros. O tópicos incluem taxonomia, sistemática, genética, biogeografia,
ecologia, conservação, comportamento e saúde. Os manuscritos devem ser trabalhos originais, que não foram publicados ou submetidos simultaneamente a outros periódicos. Qualquer sobreposição de conteúdo com artigos já publicados deve ser mínima.
Edentata incentiva também a submissão de comunicações breves, notas de campo, resumos de teses, informações sobre eventos,
revisões de livros, avisos de congressos, entre outros.
Os manuscritos podem ser redigidos em inglês, português ou espanhol. Aos autores cuja língua materna não seja o inglês, e que
optem por enviar manuscritos nesse idioma, solicita-se uma revisão detalhada por pessoa nativa ou tradutor profissional. Assim
que os manuscritos são recebidos, os editores fazem uma primeira avaliação.
Os manuscritos que não estejam de acordo com as normas editoriais são devolvidos aos autores, sem revisão. Os manuscritos
considerados apropriados pelos editores são submetidos à revisão por pares. O processo de revisão de cada manuscrito envolve
a avaliação de pelo menos dois revisores, que não podem ser membros do comitê editorial.
As normas editoriais detalhadas estão disponíveis na página do grupo de especialistas <http://www.xenarthrans.org/newsletter?lang=pt>.
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