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Introdução 

Deve conter no máximo 1200 caracteres com espaço, 
resumindo a contextualização breve do assunto, as 
justificativas para a realização da pesquisa e os 
objetivos do trabalho. Evitar discussão da literatura na 
introdução. A comparação de hipóteses e resultados 
deve ser feita na discussão. Deve conter no máximo 
1200 caracteres com espaço, resumindo a 
contextualização breve do assunto, as justificativas 
para a realização da pesquisa e os objetivos do 
trabalho. Evitar discussão da literatura na introdução. 
A comparação de hipóteses e resultados deve ser 
feita na discussão. Deve conter no máximo 1200 
caracteres com espaço, resumindo a 
contextualização breve do assunto, as justificativas 
para a realização da pesquisa e os objetivos do 
trabalho. Evitar discussão da literatura na introdução. 
A comparação de hipóteses e resultados deve ser 
feita na discussão. 
 

Material e Métodos 

Se for pertinente, descrever no início da seção que o 
trabalho foi conduzido de acordo com as normas 
éticas e aprovado pela Comissão de Ética e 
Biossegurança da instituição. 
Descrição clara e com referência específica original 
para todos os procedimentos biológicos, analíticos e 
estatísticos. Todas as modificações de 
procedimentos devem ser explicadas. 
Se for pertinente, descrever no início da seção que o 
trabalho foi conduzido de acordo com as normas 
éticas e aprovado pela Comissão de Ética e 
Biossegurança da instituição. 
Descrição clara e com referência específica original 
para todos os procedimentos biológicos, analíticos e 
estatísticos. Todas as modificações de 
procedimentos devem ser explicadas. 
Se for pertinente, descrever no início da seção que o 
trabalho foi conduzido de acordo com as normas 
éticas e aprovado pela Comissão de Ética e 
Biossegurança da instituição. 
Descrição clara e com referência específica original 
para todos os procedimentos biológicos, analíticos e 
estatísticos. Todas as modificações de 
procedimentos devem ser explicadas. 
 
Resultados e Discussão 

Os autores devem fazer está seção combinando os 
resultados com a discussão. Dados suficientes, todos 
com algum índice de variação incluso, devem ser 
apresentados para permitir ao leitor a interpretação 
dos resultados do experimento. A discussão deve 
interpretar clara e concisamente os resultados e 
integrar resultados de literatura com os da pesquisa 
para proporcionar ao leitor uma base ampla na qual 
possa aceitar ou rejeitar as hipóteses testadas. 
Evitar parágrafos soltos, citações pouco relacionadas 
ao assunto e cotejamentos extensos. 

Pode utilizar figura e/ou tabela. 
 
Tabela 1. Título  
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Conclusão 

Devem ser redigidas em parágrafo único e conter no 
máximo 500 caracteres com espaço. 
Resuma claramente, sem abreviações ou citações, as 
inferências feitas com base nos resultados obtidos 
pela pesquisa. O importante é buscar entender as 
generalizações que governam os fenômenos 
naturais, e não particularidades destes fenômenos. 
As conclusões são apresentadas usando o presente 
do indicativo. 
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