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Título do Artigo, com as Primeiras Letras Maiúsculas, Exceto Preposições e 
Artigos 

Aqui não deve ter nenhuma informação. Não identifique os autores nem suas instituições.  

RESUMO – Texto direto, simples, de fácil leitura. Idioma principal do texto é o primeiro. 
Deve conter: Contextualização – uma ou duas sentenças que identifique onde seu trabalho 
está inserido dentro da grande área; Lacuna – sentença sobre o que ainda será trabalhado, o 
que necessita de pesquisa, o que ainda não foi entendido, o que ainda precisa ser estudado 
nesse campo de pesquisa; Propósito – principal objetivo do trabalho, o que foi feito. Tem que 
ter ligação com a lacuna; Metodologia – uma ou duas frases discorrendo sobre a metodologia 
utilizada; Resultados – identifica os principais resultados da pesquisa; Conclusões – como o 
resultado pode colaborar com o avanço da grande área em relação a sua área de pesquisa. 

Palavras-chave: Palavras relevantes; não podem repetir as palavras do texto; separadas por 
ponto-e-vírgula; até quatro palavras-chave. 

 

Title of Article in English, with First Capital Letters, Except Prepositions and Articles 

ABSTRACT – Simple and direct text. Main language of the papers goes first. Must contain: 
Context – one to two sentences identifying its insertion in the discipline; Gap –sentence on 
what is still under work, what requires research, what hasn’t been understood yet, what needs 
to be studied in the field; Purpose – work’s main objective, what was accomplished. Must 
have connection with the gap; Methodology – one or two sentences on the approach; Results 
– presents the research’s main results; Conclusions – how the result can collaborate with the 
discipline in relation to the research field. 
 
Keywords:  Relevant words; they cannot repeat the words of the text; separated by 
semicolons; up to four keywords. 
 

Título del Artículo en Español, con Primeras Letras Mayúsculas, Excepto Preposiciones 
y Artículos 

RESUMEN – Texto simple y directo, con un máximo de XXX palabras. Idioma principal es 
el primero. Debe presentar: Contextualización – una o dos oraciones que identifiquen donde 
el trabajo está inserido dentro de la disciplina; Vacío – oración sobre lo que aún será 
trabajado, lo que necesita de investigación, lo que aún no fue comprendido, lo que aún 
necesita ser estudiado en el campo de investigación; Propósito – principal objetivo del trabajo, 
lo que fue hecho. Tiene que relacionarse con el vacío; Metodología – una o dos frases 
explicando la metodología utilizada; Resultados – identifica los principales resultados de la 
investigación; Conclusiones – como el resultado puede colaborar con el avanzo de la 
disciplina en relación a su área de investigación. 

Palabras clave: palabras relevantes; no pueden repetir las palabras del texto; separados por 
punto y coma; hasta cuatro palabras clave. 
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Introdução  

 Introdução do artigo. Pode ter títulos e subtítulos, caso seja do interesse do(s) 

autor(es). A fonte é Times News Roman 12, com espaço 1,5 entrelinhas. 

 

Material e Métodos 

Descrição da metodologia usada. 

 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 

Análise e discussão dos resultados obtidos no estudo. Caso seja necessário inserir 

figuras, é preciso citar assim: a Figura 1 mostra a capa da revista BioBrasil. Prefere-se que a 

imagem seja colorida (Fig. 1). 

 

Discussão  

Inserir o texto. Pode ser junto ou separado da conclusão.  

 

Conclusão 

Inserir aqui a conclusão. 

 

Agradecimentos 

Os agradecimentos não são obrigatórios. 

 

Referências  

O envio das referências revisadas é responsabilidade do autor. Caso tenha dúvidas, consulte as 
orientações na página da revista BioBrasil.  


