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PASSO A PASSO DO TRABALHO  

  

  

TÍTULO DO TRABALHO 

{Centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 14, negrito} 

(linha sem texto, tamanho 12) 

 Nome completo do Aluno1, Nome Completo do Professor Orientador2 

{centralizado, fonte Arial, tamanho 12, negrito) 

(linha sem texto, tamanho 12)  

1aluno do Curso de........ – sigla da IES 

 2Docente/pesquisador do Curso de.......... sigla da IES 

 (centralizados, fonte Arial, tamanho 10) 

 {2 linhas sem texto, tamanho 12} 

  

RESUMO 

Para padronização, os autores deverão digitar o texto usando o editor Word 97-2003 (ou 

superior), em página tamanho A4, com margens superior e esquerda iguais a 3 cm e as 

margens inferior e direita iguais a 2 cm. A fonte a ser usada em todo o trabalho deverá ser 

“Times New Roman” . A palavra RESUMO deverá ser digitada com a fonte de 12 pontos, 

toda maiúscula, em negrito e centralizada. Para separar a palavra RESUMO do texto, 

deverá haver um espaçamento de 1 linha. É exigido um mínimo de 200 e máximo de 300 

palavras, digitadas em um único parágrafo contendo um resumo de todo o manuscrito, com 

o máximo de informações possível de modo breve e seguindo uma ordenação lógica. Logo 

na primeira sentença deve ser dita a sua hipótese (se aplicável e principais objetivos) e 

identificar os principais resultados, destacando o que é novo. Descrever as principais 

conclusões.  Em seguida, deverão ser apresentadas as palavras-chave, antecedidas pela 

expressão Palavras-chave: Registrar no mínimo três e no máximo cinco, em letras 

minúsculas (a menos que não se aplique) e separadas por ponto e vírgula. Devem ser 

apresentadas em ordem alfabética, com alinhamento justificado. Não contém ponto final, 

conforme exemplo abaixo.  
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{linha sem texto, tamanho 12} 

  

Palavras-chave: Resumo. Artigos científicos. Orientações e normas.  

  

INTRODUÇÃO 

[centralizado, negrito] 

A seção Introdução tem como objetivo despertar o interesse do leitor além de prover as 

informações básicas pertinentes para o entendimento do resto do trabalho. Também 

delimita o marco teórico (recorte do tema estudado e seus respaldos na literatura científica 

atual), fornecendo um breve relato de informações importantes para o problema estudado. 

Com isso introduz o leitor na literatura pertinente, citando trabalhos prévios que têm ligação 

direta com o problema presente, fornecendo uma discussão breve dos resultados e 

descobertas desses outros estudos. O objetivo da investigação deve ser explicitado (essa é 

a parte mais importante da introdução) Deve ser estabelecido o significado do trabalho e 

justificada a razão de conduzir o estudo. A hipótese deve ser claramente exposta e, se for o 

caso, devem ser identificadas as questões deixadas sem respostas.  

{linha sem texto, tamanho 12} 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

[centralizado, negrito] 

 

Na seção Materiais e Métodos deve-se: explicar como o trabalho foi conduzido para 

permitir ao leitor avaliar como o trabalho foi feito e permitir que outros possam replicar seu 

estudo; ordenar os procedimentos cronologicamente ou por tipo de procedimento; usar o 

tempo passado e a terceira pessoa para descrever o que foi feito; descrever o 

procedimento claramente, incluindo a hipótese testada, variáveis medidas, quantas réplicas 

foram feitas, controles, tratamentos, etc.; identificar o tipo de estudo (desenho do estudo ou 

caminho metodológico); explicar por que cada procedimento foi feito (em vez de descrever 

um procedimento longo, podem ser feitas referências a trabalhos publicados); caso seja 

importante, identificar a fonte de qualquer equipamento específico, uma enzima específica, 
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organismo, ou uma cultura de um fornecedor particular, os quais poder ser críticos para o 

sucesso do experimento; descrever em detalhe qualquer modificação no equipamento 

usado no estudo. E se for pertinente, ilustrar as modificações; quantificar as medidas 

(sistema métrico) e incluir erros de medidas; descrever as datas e local do estudo de 

campo, incluindo características físicas e biológicas do local, se pertinente aos objetivos do 

estudo; identificar tratamento usando o nome da variável ou tratamento, em vez de nome 

ou número genérico, ambíguo (ex. usar “doadores saudáveis” em vez de “grupo”); se for 

pertinente, mencionar a aprovação do estudo pelo comitê de ética apropriado e número do 

processo; descrever testes estatísticos e as comparações feitas; métodos comuns (muito 

conhecidos) podem ser usados sem comentários, métodos incomuns ou mais avançados 

exigem citação de literatura; não misturar resultados com procedimentos. 

{linha sem texto, tamanho 12} 

  

RESULTADOS 

[Centralizado, negrito] 

A seção Resultados deve fazer uma apresentação dos resultados relevantes para as 

questões apresentadas na introdução, sem interpretar o significado. Os dados devem ser 

organizados em ordem cronológica, de acordo com os métodos, ou na ordem decrescente 

de importância. Os dados devem ser apresentados da maneira mais clara possível (em 

forma de texto, figuras, gráficos ou tabelas). Não repetir no texto os resultados descritos em 

tabelas e gráficos, apenas destacar os resultados mais relevantes. Fornecer uma descrição 

clara da magnitude de um dado ou diferença. Se apropriado, usar percentagem da 

mudança em vez do dado exato. Exemplo: “houve decréscimo de 10%”. Usar o tempo 

passado quando se referir aos resultados. Numerar as figuras e tabelas consecutivamente 

na mesma sequência em que aparecem pela primeira vez no texto. Cada figura e tabela 

devem ter uma legenda autoexplicativa. {linha sem texto, tamanho12}  

{linha sem texto, tamanho 12} 

  

FONTES CONSULTADAS 

[centralizado, negrito] 
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Para elaborar a lista de Referências (Fontes Consultadas), consulte o Manual de 

padronização de Trabalhos Acadêmicos do UGB, disponível no portal www.ugb.edu.br 

(Serviços→ Bibliotecas do UGB→ Manual de do UGB, disponível no portal www.ugb.edu.br 

(Serviços→ Bibliotecas do UGB→ Manual de Trabalhos) 

 

 

 

 

 

 

 

 


