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Introdução 

Sugestões do que DEVE conter a introdução: 

- O assunto que será investigado; 

- O ―estado da arte‖ – o que se sabe atualmente sobre o assunto; 

- O que não se sabe sobre o assunto; 

- Os pontos polêmicos do assunto; 

- A pergunta que se pretende responder no trabalho e qual a importância do estudo. 

Sugestões do que PODE conter a introdução: 

- Proposição de hipóteses ou novas explicações sobre pontos duvidosos ou 

controvertidos do tema, desde que uma das finalidades do trabalho seja o de 

comprovar ou desmentir essas hipóteses; 

- Tratar dos métodos que serão usados, quando precisarem ser explicados ou 

justificados; 

- Antecipar de maneira bastante resumida as principais metas a serem alcançadas. 

Defeitos mais comuns na redação de uma introdução: 

- Não apresentar adequadamente o problema ou a questão que será analisada; 

- Não abordar devidamente o problema a ser investigado, mas apresentar 

simplesmente uma extensa lista de autores, em ordem cronológica, com os resultados 

de cada um; 

- Deixar de mencionar alguns resultados já conhecidos; 

- Não informar adequadamente o leitor sobre a origem de informações quando é 

mencionada uma sequência de dados diferentes; 

- Não citar autores a partir dos trabalhos originais, mas a partir da citação de outros 

autores. 

 

Materiais e Métodos 

Sugestões do que DEVE conter a seção: 

- Mencionar no início todos os materiais e, se for o caso, os organismos que serão 

usados; 

- Para animais de experimentação, mencionar o peso ou a idade aproximada, seu sexo, 

o número de animais usados; 

- A origem dos organismos; 

- As condições em que serão alojados os organismos; 

- Os nomes de materiais, compostos e reagentes que não sejam de uso comum e 

rotineiro, acompanhados da sua origem; 



O restante do texto depende muito das peculiaridades de cada trabalho. Entretanto, com 

relação ao uso de organismos e seus derivados, convém lembrar que: 

- Caso sejam animais de laboratório, deve constar se foram seguidos os princípios de 

experimentação animal adotados pelo COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal) e se o projeto foi submetido a uma comissão de ética de pesquisa com 

animais; 

- Se no trabalho forem usados humanos ou amostras de humanos, deve ser afirmado 

que foram respeitados os termos da Declaração de Helsinki e que foi obtida 

autorização por uma comissão de ética de pesquisa em seres humanos; 

- Se forem usados animais da fauna nativa, deve constar autorização de autoridade 

responsável pelo controle desses animais (vide SISBIO)
1
. 

 

Defeitos mais comuns na redação de Materiais
2
 e Métodos: 

- Não descrever as manipulações ou procedimentos em uma sequência lógica; 

- Repetir desnecessariamente a descrição dos mesmos procedimentos; 

- Conter quantidade excessiva de informação; 

- Conter quantidade insuficiente de informação. 

- Evitar frases como essa: ―A separação das proteínas foi feita de acordo com 

Anderson (1998).‖, mas fica melhor assim ―A separação das proteínas foi feita por 

cromatografia em coluna de Ambersome, de acordo com Anderson (1998)‖. 

 

Resultados 

A divisão do assunto em tópicos indicados por subtítulos ajuda muito o leitor a 

acompanhar a leitura de um capítulo que pode, às vezes, ser um pouco árido! 

O autor deve extrair as informações essenciais e mais relevantes de toda aquela massa de 

resultados que obteve e reuni-las em um quadro coerente para construir um panorama que 

será apresentado ao leitor. 

Defeitos mais comuns na redação dos resultados: 

- Não descrevê-los porque alguns autores crêem que certas informações são óbvias 

demais ou têm preguiça de escrever, ou medo de se comprometerem com o que 

redigirem; 

- Descrever os resultados de maneira desorganizada; 

- Usar linguagem vaga. Evite sentenças como ―Após o tratamento com dioxilproprano, 

a morfologia dos papócitos se mostrou DIFERENTE.‖ ou ―O tratamento com 

dioxilproprano causou uma grande DIMINUIÇÃO dos sambócitos.‖. O que significa 

―diferente‖? O que diminuiu nos sambócitos? 

                                                 
1
-Autorização para COLETA de material biológico para fins científicos e para realização de pesquisa em unidade 

de conservação ou caverna deve ser solicitada por meio do SISBIO; Autorização de acesso ao patrimônio 

genético para fins de PESQUISA CIENTÍFICA pode ser solicitada tanto ao Ibama quanto ao CNPq; Autorização 

ESPECIAL de acesso ao patrimônio genético para fins de PESQUISA CIENTÍFICA deve ser solicitada, por 

enquanto, apenas pelo IBAMA; Autorização de acesso ao patrimônio genético para fins de BIOPROSPECÇÃO 

ou DESENVOLVIMENTO TECNÓLÓGICO deve ser solicitada ao CGEN. 
2
-Há muito discussão acerca do uso dessa palavra: num sentido mais amplo, o uso da palavra ―materiais‖é 

interessante e sai um pouco do estereótipo estabelecido há muito tempo. Discutir com o orientador o uso dessa 

palavra seria algo mais coerente. 



 

Discussão 

Sugestões do que DEVE conter a seção: 

- Análise e interpretação dos resultados; 

- Comparação com resultados já publicados na literatura; 

- Relevância do trabalho para o conhecimento do problema; 

- Conclusões do trabalho. 

Sugestões do que PODE conter seção: 

- Resumo dos resultados; 

- Análise da metodologia; 

- Sugestões sobre como resolver problemas ainda restantes; 

- Indicação de futuros trabalhos; 

- Esquemas e desenhos. 

Defeitos mais comuns na redação de uma discussão: 

- Relatar novamente todos os resultados; 

- Somente comparar seus resultados com os de outros autores; 

- Não obedecer a uma sequência adequada na argumentação; 

- Propor conclusões que os resultados não permitem tirar; 

- Confundir o leitor quando mencionar fatos e interpretações; 

- Redigir uma discussão desproporcionalmente longa e tratar de assuntos pouco 

relevantes. 

 

Conclusões 

Esta é a seção para colocar todas as principais conclusões do trabalho. Seja direto, objetivo 

e lacônico. Use a mesma ordem de seus objetivos em suas conclusões! 

 

Referências 

- Muitos trabalhos são consultados antes e durante a execução de uma pesquisa, assim 

como durante a redação do texto. Entretanto, somente devem ser citados aqueles que 

forem realmente importantes para a concepção do trabalho, para o entendimento do 

assunto, para a execução ou para a interpretação dos resultados. TRABALHOS QUE 

FOREM CONSULTADOS E NÃO APROVEITADOS NÃO DEVEM SER 

CITADOS. 

- Cuide para que não faltem referências. Tenha sempre em mente que a seção das 

referências tem a mesma importância que as demais. Faça checagens exaustivas de 

suas referências. Faça uma vez por dia se for necessário, até não existir mais nenhuma 

referência faltante ou escrita de forma incorreta. Isso também faz parte do seu 

trabalho. Reserve um tempo para isso! 

- Os nomes de periódicos constantes das referências podem ser grafados por inteiro ou 

abreviadamente. A norma NBR 6023 faz menção de que os nomes de periódicos são 

grafados por inteiro. As bibliotecas costumam ter um livro que contém as abreviaturas 

padronizadas de periódicos, e isso é necessário para quem tem as referências 

abreviadas e precisa colocá-las por extenso. Muitas vezes é complicado achar o título 

de um periódico antigo escrito de forma correta. Uma lista de abreviaturas de 



periódicos da área de saúde humana e animal e de biologia, botânica e zoologia pode 

ser encontrada sob forma de arquivo .pdf em: 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html. outra fonte bastante interessante é o IBICT 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf e o World List of Scientific Periodicals: New Periodicals 

1969-1978. 

 

Que regras de formatação usar? 

-Serão adotadas as normas elaboradas pela ABNT. 

 

Citações 

Existe a norma NBR 10520/2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas para 

uma unificação de estilos. Entretanto, visando minimizar as incompatibilidades 

frequentemente encontradas entre periódicos e monografias, o que faria um projeto ou 

uma monografia ter suas citações totalmente redigitadas para se conformar com os 

estilos mais usados, será SUGERIDO o estilo baixo, considerado o mais comum de 

citação em textos: 

 

-―Smith (1999)‖—Nome grafado com a PRIMEIRA letra MAIÚSCULA com a data 

entre parênteses, conforme exemplo: Segundo Smith (1999); 

-―Smith & Smith (1990)‖—Quando dois autores em uma citação, separá-los 

preferencialmente pelo sinal ―&‖ (chamado ampersand); 

-―Smith et al. (1999)—Havendo mais de dois autores, mencionar o primeiro, seguido 

de ―et al.‖ (abreviatura de et alii, ―e outros‖). Essa expressão deve vir grifada, mas 

algumas revistas estrangeiras colocam-na em redondo (romano); 

-―(Smith 1999)‖—Quando tudo citado dentro de parênteses, nome de autor grafado 

com a primeira letra maiúscula, separado da data por um espaço, conforme exemplo: 

A verdade está lá fora (Smith 1999); 

-―(Smith 2000; Smith & Smith 2000; Smith et al. 2001)‖—Quando grupos de autores 

forem citados dentro de parênteses, estes devem ser colocados em ordem 

CRONOLÓGICA (a maior parte das revistas está adotando esse critério), separados 

por ponto-e-vírgula; 

-―Smith apud Smith (1999)‖—Quando houver citação de informação constante no 

trabalho de um autor, ao qual não se teve acesso, segundo outro (em cujo trabalho nos 

baseamos e do qual se dá a referência). Essa expressão deve vir grifada, mas algumas 

revistas estrangeiras colocam-na em redondo (romano). Não colocar a citação anterior 

ao ―apud‖ na seção de referência, somente a posterior; 

-―Smith (aceito)‖ —Quando houver um manuscrito ACEITO e sua respectiva prova 

NÃO REVISADA, citar a referência com essa indicação; 

-―Smith (no prelo)‖—Quando houver um manuscrito ACEITO e sua respectiva prova 

REVISADA, citar a referência com essa indicação; 

-―Smith in litt.‖—Quando em correspondência. Usar junto a um informante epistolar e 

fica melhor se colocar o ano, conforme exemplo: Smith in litt. (1999). Essa expressão 

tem sido equivocadamente colocada entre parênteses por revistas estrangeiras e 

brasileiras; 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html
http://ccn.ibict.br/busca.jsf


-―Smith in Smith (1999)‖—Quando a citação referir-se a um autor de um trecho 

dentro do trabalho de outro autor. Significa ―em‖ e não é uma palavra inglesa! 

 

Algumas observações gerais sobre Tabelas e Figuras 

 

- Elas devem apoiar o texto, mas não substitui-lo inteiramente; 

- Tabelas e figuras devem ser usadas com parcimônia e somente se elas têm finalidades bem 

definidas; 

- Apresentar alguma informação em tabela não permite que o autor simplesmente escreva ―Os 

dados das medidas estão apresentados nas Tabelas 1-10.‖ e depois disto passe para outro 

assunto; 

- Tabelas e figuras devem ser auto-elucidativas; 

- Tabelas e figuras devem ser citadas no texto; 

- Evitar duplicação de informações entre tabelas e figuras; 

- Figuras e tabelas devem ser numeradas sequencialmente e de maneira independente entre si; 

- A citação de tabelas e figuras deverá ser feita de maneira semelhante à das referências e 

numeradas com algarismos arábicos. Entre parênteses, se a citação não fizer parte da sentença 

(e.g. ―Tab. 7‖). Sem parênteses, se a citação fizer parte da sentença (e.g. ―a Fig. 2 contém os 

valores...‖). 

- Títulos de tabelas devem vir acima delas e títulos de figuras abaixo delas; 

- Você tem a liberdade de colocar as tabelas e figuras no final ou no corpo do texto da 

monografia. Converse com seu orientador sobre isso! 

- Entende-se como figuras os seguintes objetos: gráficos, desenhos e fotos, separadas ou 

misturadas. Quando existirem mais de uma figura numa prancha, NUMERE AS FIGURAS 

SEPARADAMENTE! Só coloque numeração visível em pranchas com mais de uma figura. 

Caso contrário, só na legenda. 

- Não esqueça de colocar as escalas nos desenhos, fotos e mapas. 

- O uso de aplicativos de foto-acabamento é recomendado atualmente. Para melhor 

aproveitamento disso, olhe o seguinte endereço 

(http://www.mapress.com/zootaxa/imaging/index.html). 

 

Sugestão de tabelas: 

O título (obrigatório) informa o seu conteúdo. Podem ter nota de rodapé para colocar 

explicações adicionais. Invente desde que com parcimônia. 

 

Tabela I. Panorama taxonômico das espécies do grupo Belostoma plebejum, conforme 

LAUCK (1962), ESTÉVEZ (1996) e NIESER (1975) (v. texto). ―+‖ antes do nome da espécie para 

indicar a adição de novos elementos no grupo. 

 LAUCK (1962)  NIESER (1975)  ESTÉVEZ (1996) 

Grupo Belostoma plebejum B. pygmeum  B. plebejum*  B. plebejum* 

 

Espécies descritas 

 

B. micantulum (Stål, 

1860), B. 

minusculum (Uhler, 

 

B. lariversi De 

Carlo, 1960 e B. 

pygmeum (Dufour, 

  

B. micantulum, B. 

minusculum e B. 

plebejum + B. 

  

B. lariversi, B. 

micantulum, B. 

minusculum, B. 

http://www.mapress.com/zootaxa/imaging/index.html


1884) e B. plebejum 

(Stål, 1860) 

1863) lariversi + B. 

pygmeum 

plebejum e B. 

pygmeum + B. 

nicaeum Estévez, 

1996 + B. parvum 

Estévez, 1996 

 

 

Características 

diagnósticas 

 

Divertículo ventral 

do falo com uma 

protuberância 

apicoventral 

[condição duvidosa 

(v. texto)] 

 

 

Espessamento das 

margens látero-

dorsais do 

divertículo ventral 

do falossoma 

 

 

 

Falo recurvado 

ventralmente 

  

Aspecto arredondado 

e pouco proeminente 

da carena prosternal + 

falo recurvado 

ventralmente 

*Grupo formado pelos representantes dos antigos grupos B. plebejum e B. pygmeum. 

 

Tabelas longas podem ser colocadas ―deitadas‖ ao longo de uma página e, se necessário, 

continuando de uma página para a seguinte. Neste caso, avisa-se que a tabela continua na 

página seguinte. A tabela que se continua pode ser ―aberta‖ embaixo (sem linha horizontal de 

fechamento) e na porção seguinte deve ter novamente os títulos das colunas. 

 

Algumas outras observações 

 

Não deixe seu leitor tropeçar. A leitura deve fluir de modo contínuo, sem interrupções. 

Releia o que escreveu após alguns dias. Coloque-se no lugar do leitor. Numa primeira leitura, 

corrida, verifique se o sentido global está bem claro ou se faltam informações indispensáveis 

para a compreensão. Leia mais uma vez para detectar frases e adjetivos dispensáveis, palavras 

ou frases longas que possam ser substituídas com vantagem por outras, mais curtas, e erros 

gramaticais. Depois disso, PEÇA A OUTRA(S) PESSOA(S) PARA LER E COMENTAR 

SEU TEXTO. 

 

O que é óbvio para o autor pode não ser para o leitor! 

 

Sinalize suas intenções e torne a leitura mais fácil. 

Escreva de acordo com as regras da língua. 

 

Use corretamente a crase. 

 

Aplique corretamente a pontuação. 

 

Construa bons parágrafos. Construa sentenças melhores. Use a ordem direta! 

 

Parta do simples para o complexo e seja objetivo. 

 

Procure as palavras mais adequadas para se expressar. 


