PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS

Orientações gerais:
Este documento fornece a informação e as instruções necessárias para a elaboração
do artigo (trabalho final) de IC. O artigo deverá ser escrito na língua portuguesa, com a
seguinte formatação:










Folha A4, orientação da página retrato;
Alinhamento do texto justificado;
Sem numeração de páginas;
Sem cabeçalho;
Fonte Times New Roman;
Tamanho da fonte 12 (exceto da legenda e do rodapé que deverão ser escritas em
tamanho 10);
Espaçamento 1,5 entre linhas (exceto entre as figuras, legendas e referências que
deverão ter espaçamento simples);
Margens de 2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita);
Coluna única para o texto.
O artigo, incluindo figuras, tabelas e referências, deve ter uma extensão mínima de

cinco (05) páginas e máxima de vinte (20). O artigo deverá ser subdividido nos seguintes
tópicos: resumo, introdução, material e métodos, (análise estatística incluída no último
paragrafo do material e métodos), resultados, discussão e conclusões, enumerados em
ordem crescente.
A primeira página deve conter Título, Autor(es), Palavras-chave, Resumo e Nota
de rodapé (filiação científica, com identificação do(s) autor(es), constando a Unidade), o
nome da Universidade (em sigla) e o endereço eletrônico). Após o resumo incluir a
introdução e demais elementos do texto sem espaços.
Ao final do documento será apresentado um exemplo de formatação.

Orientações específicas:
 Título: deverá ser centralizado, tipo da fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito
e letras maiúsculas. O título não deverá ter mais de 200 caracteres com espaço e deverá
ser padronizado com espaçamento simples (Exemplo, em anexo).
 Autores: número máximo cinco (05), já incluindo dentre estes, o orientando e o
orientador. O nome dos autores deverá ser inserido após o título. Os nomes dos autores
deverão ser escritos por extenso, centralizados, tipo fonte Times New Roman, tamanho
12. Após cada autor, inserir numeração sobrescrita ( 1, 2, 3, 4 ), para indicação da instituição
à qual o autor pertence (unidade acadêmica e instituição) e endereço eletrônico do
orientador e orientado que deverão vir logo abaixo dos nomes dos autores (Exemplo, em
anexo).
 Palavras-chave: deverão ser incluídas após autores, sendo permitidas no mínimo três
(03) e no máximo seis (06) palavras-chaves, separadas por vírgula. Recomenda-se
consultar o “PubMed” de acordo com “National Library of Medicine - Medical Subject
Headings” ou DeCS - Descritores em Ciências da Saúde. Formatação: fonte Times New
Roman, tamanho da fonte 12, alinhamento justificado.
 Resumo: deverá ser limitado a 250 palavras e redigido em parágrafo único sem
deslocamento na primeira linha. O resumo deverá ser estruturado de forma sucinta e com
os seguintes subtítulos de orientação: objetivo, material e métodos, resultados e
conclusões. Usar apenas abreviações padrão, e não incluir referências.


Estrutura do texto:

 Os elementos INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS,
DISCUSSÃO, CONCLUSÕES e REFERÊNCIAS deverão ser escritos em alinhamento à
esquerda, tipo da fonte Times New Roman, tamanho 12, em negrito e em letras
maiúsculas, bem como precedidos de numeração, exemplo: 1. INTRODUÇÃO, 2.
MATERIAL E MÉTODOS, 3. RESULTADOS, 4. DISCUSSÃO, 5. CONCLUSÕES e 6.
REFERÊNCIAS No caso dos autores utilizarem sub-títulos, os mesmos deverão ser
alinhados à esquerda e escritos utilizando tipo da fonte Times New Roman, tamanho 12,
em negrito e apenas a primeira letra escrita em maiúscula.
 O texto deverá ser redigido conforme as orientações gerais já descritas, em uma
única coluna e sem espaçamento adicionais entre os parágrafos. A introdução deverá
começar imediatamente depois do resumo, seguindo o formato do presente documento.
 Não deve haver numeração de páginas, conforme descrito no tópico orientações
gerais.
 Figuras: Todas as figuras deverão ser numeradas de forma consecutiva em algarismos
arábicos e acompanhadas por sua respectiva legenda. As legendas deverão ser
centralizadas e escritas utilizando tipo da fonte Times New Roman, tamanho da fonte 10,
letras maiúsculas e minúsculas (Exemplo abaixo).
 Referências: Artigos publicados em revistas serão preferencialmente aceitos como
referências. Artigos em processo de envio, dissertações, teses e trabalhos apresentados em
conferências não serão aceitos como referências. Referências de livros devem ser mantidas no
mínimo indispensável, pois mostram as opiniões dos respectivos autores e/ou editores. As

referências devem ser restritas aos livros mais recentes e com acesso internacional. A
normatização da ABNT será adotada tanto para a citação dos autores no texto, quanto para as
referências bibliográficas.
 Citação: a “Citação” corresponde à referência no texto da informação extraída de outros
documentos, com o objetivo de creditar aos autores a respectiva autoria do texto consultado,
confrontar dados, fatos e argumentos, e registrar opiniões similares ou conclusões opostas. As
regras gerais de citação estão detalhadas a seguir:
 A ABNT NBR 10520 (2002) prevê dois sistemas de chamadas para citação de autores no
texto: numérico e autor-data. Porém, para fins de normalização será utilizado somente o
sistema autor-data.
 Sistema autor-data – o sobrenome do autor deve ser citado acompanhado do ano de
publicação do trabalho entre parênteses.
 Citação da referência quando inserida na sentença: Segundo Wang et al. (2009) um
aumento da rugosidade superficial foi evidente para todos os materiais testados.


Citação da referência quando inserida no final da sentença (entre parênteses):
Todos os cimentos de ionômero de vidro apresentaram maior pH potencial que a resina
composta (WANG et al., 2009).

 Exemplos de citação:

ATENÇÃO: As páginas só devem ser apresentadas quando for utilizada a citação direta
(cópia do parágrafo exatamente como a do autor original)

Autoria

Citação da referência inserida...
... na sentença
... no final da sentença (entre
parênteses

Um autor

Magni (1997, p. 10)

(MAGNI, 1997, p.10)

Dois autores

Rosado e Monteiro (2001, p.
145)
Coropreso, Dolci e Sampaio
(2002, p. 801)
Maniglia et al. (2002, p. 744)
Barbosa, C. (1959, p. 75)
Barbosa, O. (1959, p. 212)

(ROSADO; MONTEIRO, 2001,
p.145)
(COROPRESO;
DOLCI;
SAMPAIO, 2002, p. 801)
(MANIGLIA et al., 2002, p. 744)
(BARBOSA, C., 1959, p. 75)
(BARBOSA, O., 1959, p. 212)

Barbosa, Cássio (1965, p. 452)
Barbosa, Celso (1965, p. 24)

(BARBOSA, Cássio, 1965, p. 452)
(BARBOSA, Celso, 1965, p. 24)

Três autores
Acima de três autores
Sobrenomes de autores
coincidentes

Observação: Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de
seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso.

Almeida (1990, p. 10, 1991, p.
37)
Smith (1990a, p. 256)
Um autor com a mesma data
Smith (1990b, p. 300)
Fonseca (1997, p. 356); Paiva e
Soares (1998, p. 576)
Vários autores
Um autor com datas
diferentes

Instituição responsável
Título



(ALMEIDA, 1990, p. 10, 1991,
p.37)
(SMITH, 1990a, p. 256)
(SMITH, 1990b, p. 300)
(FONSECA, 1997, p. 356;
PAIVA; SOARES, 1998, p.
576)
Conselho
Federal
de (CONSELHO FEDERAL DE
Fonoaudiologia (2003, p. 23)
FONOAUDIOLOGIA (2003, p.
23)
Farmacologia... (2001, p. 145)
(FARMACOLOGIA..., 2001, p.
145)

Tipos de citação


Citação Direta: quando se utiliza o texto original, transcrevendo-se literalmente
alguns trechos. As citações diretas, no texto, de até três linhas devem estar contidas entre
aspas duplas (“).

Citação Indireta: quando o texto elaborado for baseado na obra do(s) autor(es)
consultado(s), conservando-se as ideias do original, sem distorções ou ênfase impróprias e em
substituição as transcrições. Sua apresentação dispensa o uso de aspas duplas.
Exemplo: No período da adolescência constata-se uso de drogas lícitas ou ilícitas (MUZA et
al., 1997).

Orientações específicas para as referências
As referências deverão ter alinhamento justificado e escritas utilizando tipo da
fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, espaçamento simples. Exemplos de
referências de acordo com NBR 6023 – Informação e Documentação – Referências –
Elaboração (ago./2002) da ABNT.

Livros, Folhetos, Considerados no Todo
Com indicação de um autor
SOBRENOME(S) DO AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS). Título da obra: sub-título.
Edição. Local de publicação (Cidade): Editora, ano de publicação. Paginação total da obra.
Exemplo:
ANDERSON, J. N. Applied dental materials. 3rd ed. Oxford: Blackwell, 1967. 380 p.
Com indicação de dois ou três autores
SOBRENOME(S) DO PRIMEIRO AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS); SOBRENOME(S)
DO SEGUNDO AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS); SOBRENOME(S) DO TERCEIRO
AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS). Título da obra: sub-título. Edição. Local de publicação

(Cidade): Editora, ano de publicação. Paginação total da obra.
Exemplo:
LASCALA, N. T.; MOUSSALLI, N. H. Periodontia clínica II: especialidades afins. São
Paulo: Artes Médicas, 1989. 920 p.
Com indicação de mais de três autores
SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), PRENOME (INICIAIS) et al. Título da obra: subtítulo. Edição. Local de publicação (Cidade): Editora, ano de publicação. Paginação total da
obra.
ATENÇÃO: Cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al.”
Exemplo:
DUGGAL, M. S. et al. Técnicas restauradoras em odontopediatria: guia ilustrado para
restauração de dentes decíduos extensivamente cariados. São Paulo: Artes Médicas, 1996. 124
p.
Com Indicação de Autoria Corporativa
AUTOR ENTIDADE POR EXTENSO EM MAIÚSCULAS. Título da obra: subtítulo.
Edição. Local de publicação (Cidade): Editora, ano de publicação. Paginação total da obra.
Exemplos:
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Dengue hemorrágico: diagnóstico, tratamento e
controle. Genebra, 1987. 64 p.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Estomatologia. Normas de biossegurança. Florianópolis, 1999. 52 p.
Nota: Quando a entidade também for responsável pela publicação da obra não será necessário
repeti-la no local da editora.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de Bibliotecas. Departamento
Técnico. Bibliotheca universitatis: livros impressos do século XV e XVI do acervo
bibliográfico da Universidade de São Paulo. São Paulo: EDUSP, 2000. 705 p.
Nota: Quando a entidade possuir editora própria deve-se mencionar o nome da mesma no
campo designado.
Nomes com Sufixos (Júnior, Neto, Filho, etc)
SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES) INCLUINDO SUFIXO, PRENOME(S) (INICIAIS).
Título da obra: subtítulo. Edição. Local de publicação (Cidade): Editora, ano de publicação.
Paginação total da obra.
Exemplos:
PROFFIT, W. R.; WHITE JÚNIOR, R. P.; SARVER, D. M. Tratamento contemporâneo de
deformidades dentofaciais. Porto Alegre: Artmed, 2005. 784 p.

Com Indicação de Responsabilidade Intelectual (Editor, Organizador, Coordenador etc..)

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), PRENOME(S) (INICIAIS) (Indicação da
responsabilidade intelectual abreviada). Título da obra: sub-título. Edição. Local de
publicação (Cidade): Editora, ano de publicação. Paginação.
Nota: As responsabilidades intelectuais deverão ser abreviadas da seguinte maneira:
_Compilador(es) – Comp.
_Coordenador(es) – Coord.
_Editor(es) – Ed.
_Organizador(es) – Org.
Exemplo:
TORTAMANO, N. (Coord.). G.T.O.: guia terapêutico odontológico. 8. ed. São Paulo: EBO,
1989. 203 p.

Livros, Folhetos, Considerados em Parte
Capítulo de Livro Com Autoria Distinta da Obra no Todo
SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES) DA PARTE REFERENCIADA, PRENOME(S)
(INICIAIS). Título da parte referenciada: subtítulo da parte. In: SOBRENOME(S) DO(S)
AUTOR(ES), PRENOME(S) (INICIAIS). Título da publicação: subtítulo. Edição. Local de
publicação (Cidade): Editora, ano de publicação. capítulo (quando houver numeração),
páginas (inicial e final do capítulo referenciado).
BELINFANTE, L. S. Improving the jaw and face through surgery. In: GOLDSTEIN, R. E.
Change your smile. 3rd ed. Chicago: Quintessence, c1997. cap. 8, p. 199-214.
Capítulo de Livro Com Mesma Autoria da Obra no Todo
A indicação do(s) autor(es) na obra do todo é representada por um traço de 6 toques
sublineares, em substituição ao nome do(s) autor(es).
SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES) DA PARTE REFERENCIADA, PRENOME(S)
(INICIAIS ABREVIADAS). Título da parte referenciada: subtítulo da parte. In: ______.
Título da publicação: subtítulo. Edição. Local de publicação (Cidade):Editora; ano de
publicação. Capítulo (se houver numeração). Páginas (inicial e final do capítulo referenciado).
BEVILACQUA, M. C.; FORMIGONI, G. M. P. Procedimento terapêutico aurioral. In:
______. Audiologia educacional: uma opção terapêutica para criança deficiente auditiva.
Carapicuiba: Pró-Fono, 1998. p. 47-70.
Nota: Neste exemplo os capítulos não são numerados
Artigos e/ou matérias de periódicos
Artigo com um autor
SOBRENOME(S) DO AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS). Título do artigo: subtítulo.
Título do periódico abreviado, Local de publicação (Cidade), volume, fascículo, paginação
inicial e final do artigo, período e ano de publicação.

Exemplo:
VARELLA, J. A. F. Fatores biológicos no preparo da cavidade. Rev Assoc Paul Cir Dent, São
Paulo, v. 15, n. 3, p. 149-154, maio/jun. 1961.
Artigo com dois autores
BAINTON, R.; LIZI, E. Cardiac asystole complicating zygomatic arch fracture. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol, Saint Louis, v. 64, n. 1, p. 24-25, July 1987.
Artigo com mais de três autores
MARTIN, H. et al. Ultrasonic versus hand filing of dentin: a quantitative study. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol, Saint Louis, v. 49, n. 1, p. 79-81, Jan. 1980.
Artigo com mais de seis autores
D'ALPINO, P. H. et al. Bond strength of resin-based restorations polymerized with different
light-curing sources. J Adhes Dent, New Malden, v. 8, n. 5, p.293-298, Oct. 2006.
Números especiais
SOBRENOME(S) DO AUTOR, PRENOME(S) (INICIAIS). Título do artigo: subtítulo.
Título do periódico abreviado, Local de publicação (Cidade), volume, paginação inicial e final
do artigo, período e ano de publicação. Nota complementar indicando número especial.
Exemplo:
RABELLO, T. Research proposal: evaluation of the ART approach in elderly patients. J Appl
Oral Sci, Bauru, v. 14, p. 30-33, 2006. Special issue.
Normas Técnicas
NOME DA (S) INSTITUIÇÃO (ÕES) RESPONSÁVEL(IS). Nome e número da norma: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano de publicação. Paginação.
Exemplos:
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARTIZATION. ISO 22112: dentistry artificial teeth for dental prostheses. 1st ed. Geneva, 2002. 16 p.
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE; AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION. Specification no. 19 for dental elastomeric impression materials.
Washington, 2004. 35 p.
Documentos Eletrônicos
Entende-se por documento eletrônico aquele disponível em formato eletrônico
acessível por computador. A referência desses documentos difere-se pelo acréscimo de
algumas informações como: tipo de suporte que o material é encontrado data de acesso e
disponibilidade (endereço eletrônico), para documentos on-line.
Documentos de acesso em meio eletrônico

Quando se tratar de documentos obtidos via WWW (Internet), utiliza-se a mesma estrutura
das referências já apresentadas, porém, acrescenta-se as informações referentes à URL
(“endereço”) e data de acesso ao documento.
Artigo de periódico em meio eletrônico
Nota: Quando se tratar de trabalhos na língua inglesa as indicações de URL e acesso são
também na língua inglesa.
Exemplo:
PIOVESA, E. M.; DEMARCO, F. F.; PIVA, E. Fiber-reinforced fixed partial dentures: a
preliminary retrospective clinical study. J Appl Oral Sci, Bauru, v. 14, n. 2, p. 100-104,
Apr./May 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jaos/v14n2/a07v14n2.pdf>.
Acesso em: 31 out. 2006.
Documento cartográfico na internet
BRASIL.
1
mapa,
color.
Escala
indeterminável.
Disponível
em:
<http://www.atlapedia.com/online/maps/physical/Brazil_etc.htm>. Acesso em: 31 out. 2006.
Texto obtido via WWW
AUTORIA. Título. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês ano.
Exemplo:
ALUNOS da Poli vencem desafio de empreendedorismo. USP notícias, São Paulo, 9 out.
2006. Disponível em: <http://noticias.usp.br/acontece/obterNoticia?codntc=13964>. Acesso
em: 9 nov. 2006.
Homepage / website
CROSP - Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. São Paulo, c2005.
Disponível em: <http://www.crosp.org.br/>. Acesso em: 9 nov. 2006.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A REFERÊNCIA
Elementos da referência

Autores
individuais

Até três autores

Regras e Exemplos
- Menciona-se o último sobrenome em letras maiúsculas, seguido
das iniciais dos prenomes. Quando o autor do trabalho for o editor,
compilador etc. acrescentar após o nome a função correspondente na
língua original do documento de forma abreviada: editor, compilador
etc.
Exemplos:
MARTINS, D. (Coord.)
GUIMARÃES, S. A. C.; ALMEIDA, J. A. (Ed.)
CHENEY, E. A. (Comp.)
FERREIRA, L. P. (Org.)
Mencionam-se todos os autores na ordem em que aparecem na
publicação ligados por “;” (ponto e vírgula) .
Exemplos:
FREIRE, M. G.; BAUER, J. A.

Acima de três
autores

Grau de Parentesco

Sobrenomes
compostos

Sobrenomes
espanhóis e
hispano-americanos

Sobrenomes com prefixos

Entradas pelo título

Entidades coletivas

MARKUS, A. F.; POSWILLO, D. E.; SEMPLE, J.
Menciona-se o primeiro autor, seguido da expressão “et al.”, não
devendo ser utilizadas expressões como “e cols.”; quando for
necessário, pode-se mencionar todos os autores.
Exemplo:
PARKIN, D. M. et al.
As designações “Filho”, “Júnior”, “Neto”, “Sobrinho”, figuram nas
entradas, em seguida ao último sobrenome do autor, tendo valor na
ordenação alfabética.
Exemplos:
BARONCINI NETO, Z.
CAMPOS FILHO, M.
FAVA SOBRINHO, J. C.
OLIVEIRA JÚNIOR, G.
Exemplos:
MONTE-ALEGRE, L. S.
MIRA Y LOPES, E.
SILVA E SOUZA JÚNIOR, M. H. da
CASTELO BRANCO, J.
Menciona-se os sobrenomes espanhóis e hispano-americanos pelo
sobrenome paterno. Nos nomes dessa nacionalidade, o sobrenome
paterno antecede o materno.
Exemplos:
BULLEN CABRERA, M.
VELASCO VILLAVICENCIO, V.
Exemplos:
DI CREDDO, R.
LA BRUYERE, R.
VAN ENDE, E.
DE MONTFORT, F.
Identifica-se pelo título trabalhos anônimos, de autoria principal
indeterminada, trabalhos coletivos mais conhecidos pelo título do que
pelo autor etc. A primeira palavra do título deve ser grafada em letras
maiúsculas, incluindo o artigo que por acaso lhe anteceder.
Exemplo:
FARMACOLOGIA dinâmica
Quando uma entidade coletiva assume integral responsabilidade por
um trabalho, é tratada como autor.
Exemplos:
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de
Medicamentos.
AMERICAN DENTAL ASSOCIATION.

Organização das referências
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente pelos sobrenomes e prenomes de
autores. Havendo duas ou mais referências de uma mesma autoria, deve-se observar o
seguinte:
a) No caso de coincidência de autores devem-se ordenar as referências seguindo as datas de
publicação dos trabalhos;
b) No caso de coincidência de autores e datas, acrescentar após a data, letras em ordem
alfabética para diferenciar os autores quando da citação no texto, considerando o título do
trabalho na ordem alfabética das referências.

Exemplos: 2004a, 2004b.
Exemplos de ordenação de referências com mesmo primeiro autor:
um só autor
um autor e
mais um
mesmo autor
e mais dois
mais de três
autores

MARTIN, H. Ultrassonic disinfection of the root canal. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol, Saint Louis, v. 42, n. 1, p. 92-99, July 1976.
MARTIN, H; GOLDENFELD, N. Estimation of microbial cover
distributions at Mammoth Hot Springs using a multiple clone library
resampling method. Environ Microbiol, Oxford, v. 8, n. 7, p. 11451154, July 2006.
MARTIN H.; CUNNINGHAN W.; BECK C. E. Endosonic
endodontics: the ultrasonic synergistic. Int Dent J, Bristol, v. 34, n. 3,
p. 198-203, Sept. 1984.
MARTIN H. et al. Ultrasonic versus hand filling of dentin a
quantitative study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, Saint Louis, v.
49, n. 1, p. 79-81, Jan. 1980.

MODELO DO TRABALHO FINAL
Título
Autor1, Autor2, Autor3 e Autor4
Palavras-chave: palavra-chave 1, palavra-chave 2 e palavra-chave 3 (em ordem alfabética)

Resumo
(deve conter elemento do objetivo, material e métodos, resultados e conclusões)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............(máximo 250 palavras)

1. INTRODUÇÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…………..

2. MATERIAL E MÉTODOS
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx……xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.(ultimo parágrafo deve conter a análise estatística)

3. RESULTADOS

4. DISCUSSÃO

5. CONCLUSÕES

6. REFERÊNCIAS

1

Sugestão:afiliação científica (somente unidade acadêmica e instituição e endereço eletrônico
do primeiro autor, centralizados, indicados por sobrescritos logo abaixo dos autores)

