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INTRODUÇÃO
A seção Introdução deve ser breve e conter a justificativa do problema
estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve
conter os objetivos do trabalho realizado.

METODOLOGIA
A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo
que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as
referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, podendo ser
apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados
deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa,
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.

[RJ1] Comentário: Parte inicial do
artigo, onde devem constar a
delimitação do assunto tratado, os
objetivos da pesquisa e outros
elementos necessários para situar o
tema do artigo.
[RJ2] Comentário: Nesta etapa do
artigo deve constar a caracterização da
pesquisa, população e amostra,
instrumentos e coletas dos dados,
procedimentos para coletas de dados,
bem como, análise dos dados obtidos.

[RJ3] Comentário: Significa descrever
com palavras os dados que foram
apresentados numericamente nas tabelas ou
nos gráficos, comentar os porquês de terem
aparecidos dessa maneira, bem como
comparar esses resultados com outros
obtidos em pesquisa e ou estudos
semelhantes.

As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser
elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser
gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser
inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito),
o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É
recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e
Tabelas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaque os principais resultados alcançados na pesquisa.

[RJ4] Comentário: Também
conhecida como: Conclusão segue os
seguintes passos: Respostas às
perguntas formuladas na delimitação
do problema, síntese de cada capítulo
ou itens discutidos no desenvolvimento,
verificação do alcance dos objetivos da
pesquisa, limitações (se houver) e
sugestões (se houver).

