
Instruções	  para	  submissão	  dos	  trabalhos	  para	  o	  
“Brazilian	  Journal	  of	  Radiation	  Sciences”	  

	  
Os trabalhos aprovados para publicação pelo Conselho Editorial do 

XIII ENAN / XX ENFIR e apresentados nestes eventos poderão 

também ser enviados para análise e aprovação do Conselho Editorial 

do Brazilian Journal of Radiation Sciences (BJRS) até o dia 01 de 

dezembro de 2017 e, se aprovados, serão publicados em volume 

especial da Revista, em dois números: um para o XIII ENAN e outro 

para o XX ENFIR.  

Recomenda-se que os trabalhos enviados para publicação no BJRS 

sejam revisados e aprimorados com resultados mais completos e 

consolidados, se for o caso.  Para cada inscrito nestes eventos será 

permitida a submissão de apenas um trabalho. 

Os trabalhos apresentados no XX ENFIR deverão ser enviados para o 

endereço xxenfir@gmail.com e os trabalhos apresentados no XIII 

ENAN deverão ser enviados para o endereço xiiienan@gmail.com, 

no formato da revista, conforme o template no site 

(http://www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/about/submissi

ons#authorGuidelines). 

Eventuais dúvidas também podem ser encaminhadas para estes 

endereços eletrônicos. 

 



Instructions	  for	  paper	  submission	  to	  the	  
“Brazilian	  Journal	  of	  Radiation	  Sciences”	  

 

Papers approved for publication by the XIII ENAN / XX ENFIR 

Editorial Boards and presented in these meetings may also be 

submitted for review and approval by the Editorial Board of the 

Brazilian Journal of Radiation Science (BJRS) up to December 01, 

2017 and, if approved, they will be published in a special volume of 

the Journal in two issues: one for the XIII ENAN and another for the 

XX ENFIR. 

It is recommended that papers submitted for publication at the BJRS 

should be reviewed and improved with more complete and 

consolidated results, if applicable. It will be allowed the submission 

of only one paper for each ENAN/ENFIR registration. 

Papers presented at the XX ENFIR should be sent to the email 

xxenfir@gmail.com and papers presented to the XIII ENAN should 

be sent to the email xiiienan@gmail.com, following the BJRS 

template available on the website (http: 

/www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/about/submissions#a

uthorGuidelines). 

Further questions can also be directed to these emails.	  


