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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 9);
 Espaçamento  1,5  entre  linhas  (exceto  no  resumo  e  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  máximo  de  dezoito  (18).  O  artigo  deverá  ser  subdividido  nos

seguintes tópicos: resumo, introdução, material e métodos, (análise estatística incluída no

último parágrafo 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.



TÍTULO EM PORTUGUÊS - Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, centralizado

TÍTULO EM INGLÊS - Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, centralizado

Autores - Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, alinhamento

centralizado, nome completo, último sobrenome em negrito e número referente à filiação

sobrescrito (Exemplo: Xndsaa Xormejahs1, Xirmmcjhegafa Ximrkjhag1, Xjhgfste Xxxxx1,

Xomnhhgfada Xpljgbaa2, Xodesg Xosdgeta3) - NO MÁXIMO CINCO AUTORES

RESUMO - Alinhamento justificado, espaçamento simples entre linhas, com NO MÁXIMO,
250 PALAVRAS

PALAVRAS-CHAVE: Ordem alfabética, alinhamento justificado, espaçamento simples entre linhas.
NO MÁXIMO QUATRO PALAVRAS, QUE NÃO CONSTEM NO TÍTULO.

Observações gerais:
- A exceção desta primeira página, que contém formatação específica para alguns itens, todo o

texto deverá ser apresentado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5
entre linhas, folha A4-retrato, margens de 2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita), sem
numeração de páginas e sem cabeçalho.

- Os itens resultados, discussão e conclusão devem ser apresentados individualmente.
-  Sugere-se a  elaboração  do trabalho final  de  IC a  partir  desta  base,  que  está  formatada

conforme as normas para a área de Ciências Agrárias.

1. INTRODUÇÃO

A introdução  deverá  ser  apresentada  em,  no  máximo,  UMA página,  sendo  o

último parágrafo referente ao(s) objetivo(s) do trabalho. Os parágrafos devem ser formatados

em recuo inicial  de 2cm.  A citação de autores no texto deve ser apresentada conforme o

modelo abaixo:

1 Fonte Times New Roman, tamanho 9, espaçamento simples. Exemplo: Acadêmica em Medicina Veterinária, Bolsista em
Iniciação  Científica,  Escola  de  Veterinária  e  Zootecnia,  Universidade  Federal  de  Goiás,  Goiânia,  Goiás,  Brasil,
xxxxx@xxxxx.com
2 Exemplo:  Médica  Veterinária,  Mestre,  Doutoranda  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  Animal,  Escola  de
Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil, cxxxxxxxx@xxxxxxx.com
3 Exemplo: Professor Adjunto III, Setor de Clínica e Cirurgia, Departamento de Medicina Veterinária, Escola de Veterinária
e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, Caixa Postal 131, CEP 74.001-970, (62) 3521-1587,
xxxxxx@vet.ufg.br
“Revisado pelo orientador”
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Citação direta - Segundo LOFRANO (2008), o biodiesel tem se destacado como

fonte energética, pois, além de ser renovável, contribui para a conservação do meio ambiente

por reduzir a emissão de gases que geram o efeito estufa.

Citação indireta  -  Sempre ao final da frase ou parágrafo,  entre parênteses,  em

ordem cronológica crescente, podendo ser citações de um autor, dois autores ou, no caso de

três ou mais, permanece o nome do primeiro autor, seguido por “et al.” e o ano. Exemplo - O

biodiesel tem se destacado como fonte energética, pois, além de ser renovável, contribui para

a conservação do meio ambiente por reduzir a emissão de gases que geram o efeito estufa

(LOFRANO, 2008; ANDRADE & SILVA, 2010; MOURA et al., 2011). 

2. MATERIAL E MÉTODOS

O item material e métodos deverá ser apresentado em, no mínimo, UMA página e,

no máximo, CINCO páginas. Os parágrafos devem ser formatados em recuo inicial de 2cm.

Se necessário,  poderão ser incluídos quadros, figuras e tabelas.  Se houver necessidade de

citação de autores neste item, seguir modelo apresentado no segmento introdução. Lembrar

que o ultimo parágrafo deve conter a análise estatística.

3. RESULTADOS

O item resultados  deverá ser  apresentado em,  no mínimo,  UMA página  e,  no

máximo, CINCO páginas. Os parágrafos devem ser formatados em recuo inicial de 2cm. Se

necessário, poderão ser incluídos quadros, figuras e tabelas.

4. DISCUSSÃO

O item discussão  deverá  ser  apresentado  em,  no  mínimo,  UMA página  e,  no

máximo, TRÊS páginas. Os parágrafos devem ser formatados em recuo inicial  de 2cm.  A

citação  de  autores  no  texto  deve  ser  apresentada  de  forma  direta  ou  indireta,  conforme

descrito no item introdução.

5. CONCLUSÕES

O item conclusão(ões) deverá ser apresentado em, no máximo, MEIA página. Os

parágrafos devem ser formatados em recuo inicial de 2cm.

6. REFERÊNCIAS
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Seguir  OBRIGATORIAMENTE as normas da ABNT. Como formatação geral
utilizar  sequência  alfanumérica,  fonte  Times  New  Roman,  tamanho  12,  alinhamento
justificado,  espaçamento  simples  entre  linhas  e  de  4pt  entre  as  referências.  Utilizar  no
MÍNIMO 10 e, no MÁXIMO, 25 referências, conforme exemplos abaixo.

1. Exemplo periódico - ANDRADE, S. F.; GERVAZONI, E. R.; KANEKO, V. M.; LAPA,
F. A. Z.; SANCHES, O. C. Comparação entre dois protocolos de tratamento do tumor
venéreo transmissível em cães. Clínica Veterinária, n. 82, p. 56-62, 2009.

2. Exemplo    dissertação ou tese - GASPAR L.F.J.  Caracterização citomorfológica do
tumor venéreo transmissível canino correlacionada com danos citogenéticos, taxa de
proliferação e resposta clínica à quimioterapia. Tese (Doutorado em Ciência Animal) -
Faculdade  de  Medicina  Veterinária  e  Zootecnia,  Universidade  Estadual  Paulista,
Botucatu, 2005.

3. Exemplo de livro - MACEWEN, E. G. Transmissible Venereal Tumor. In: WITHROW,
S. J.; MACEWEN, E. G. Small animal clinical oncology. 3ed. Philadelphia: Saunders,
2001. p. 651-656. 

4. Exemplo  internet  (com  autores) - ALVES,  Castro.  Navio  negreiro.  [S.l.]:  Virtual
Books,  2000.  Disponível  em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>.  Acesso
em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

5. Exemplo internet (sem autores  ) - Livestock Research for Rural Development, v.15, n.7,
2003.  Available  at:  <http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd15/7/nhan157.htm> Accessed on:
Jul. 28, 2005.

6. Exemplo  resumos - CASACCIA,  J.L.;  PIRES,  C.C.;  RESTLE,  J.  Confinamento  de
bovinos inteiros ou castrados de diferentes grupos genéticos. In: REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 30., 1993, Rio de Janeiro. Anais... Rio
de Janeiro: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1993. p.468.
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