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Título

Absolutamente crítico – é o rótulo, cartão de visitas do Absolutamente crítico – é o rótulo, cartão de visitas do 
trabalho.trabalho.

Deve ser o menor número de palavras que descrevem Deve ser o menor número de palavras que descrevem 
adequadamente o conteúdo do trabalho.adequadamente o conteúdo do trabalho.

Considere cada palavra Considere cada palavra e a associação entre elase a associação entre elas  
(“ordem das palavras”).(“ordem das palavras”).

Pergunte a si mesmo! Como eu procuraria esse tipo de Pergunte a si mesmo! Como eu procuraria esse tipo de 
informação num índice?informação num índice?

Geralmente é mais longo que o necessário – verifique Geralmente é mais longo que o necessário – verifique 
nas suas referências!nas suas referências!



Título

Atenção para Atenção para expressões vaziasexpressões vazias: “Estudos : “Estudos 
(Investigações, Observações) sobre...”(Investigações, Observações) sobre...”

Quando curto demais, é devido ao uso de termos Quando curto demais, é devido ao uso de termos 
muito gerais (falta especificidade)muito gerais (falta especificidade)

Estudo de caso:Estudo de caso:
Observações Preliminares do Efeito de Certos Antibióticos Observações Preliminares do Efeito de Certos Antibióticos 
Sobre Várias Espécies de BactériasSobre Várias Espécies de Bactérias

Ação de Antibióticos Sobre BactériasAção de Antibióticos Sobre Bactérias

Ação da Estreptomicina Sobre Ação da Estreptomicina Sobre Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis

Inibição do crescimento de Inibição do crescimento de Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis pela pela 
EstreptomicinaEstreptomicina



Título

Problemas de sintaxe:Problemas de sintaxe:
Infecções Múltiplas em Recém-Nascidos Resultantes da Infecções Múltiplas em Recém-Nascidos Resultantes da 
Implantação com Implantação com Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 502A502A

Avaliação Clínica e Canina de um Novo Agente AntitumoralAvaliação Clínica e Canina de um Novo Agente Antitumoral

Isolamento de Antígenos de Macacos Utilizando Técnicas Isolamento de Antígenos de Macacos Utilizando Técnicas 
de Fixação de Complementosde Fixação de Complementos

Caracterização de Bactérias Causadoras de Mastite por Caracterização de Bactérias Causadoras de Mastite por 
Cromatografia Gás-LíquidoCromatografia Gás-Líquido



Resumo

Um bom resumo permite ao leitor identificar o Um bom resumo permite ao leitor identificar o 
conteúdo de um documento rápida e precisamente, e conteúdo de um documento rápida e precisamente, e 
assim decidir se ele deve ler o todoassim decidir se ele deve ler o todo

Roteiro de um resumo:Roteiro de um resumo:
apresente os objetivos principais e o escopo do trabalho;apresente os objetivos principais e o escopo do trabalho;

descreva a metodologia;descreva a metodologia;

indique os resultados;indique os resultados;

declare as conclusões principais.declare as conclusões principais.

Nunca inclua algo que não está no texto!Nunca inclua algo que não está no texto!



Resumo

Em geral, os resumos são mais longos do que Em geral, os resumos são mais longos do que 
deveriam ser por conterem muitos detalhes.deveriam ser por conterem muitos detalhes.

Clareza e simplicidade são essenciais.Clareza e simplicidade são essenciais.

Geralmente, um bom resumo é seguido de um bom Geralmente, um bom resumo é seguido de um bom 
trabalho (e o contrário também).trabalho (e o contrário também).

Se o título é a isca, o resumo é a linha com que se Se o título é a isca, o resumo é a linha com que se 
puxa o leitor!puxa o leitor!



Introdução

Dever fornecer ao leitor informação suficiente para que Dever fornecer ao leitor informação suficiente para que 
ele compreenda e avalie os resultados do trabalho sem ele compreenda e avalie os resultados do trabalho sem 
ter de recorrer a publicações prévias.ter de recorrer a publicações prévias.

Estratégia específica:Estratégia específica:
apresentar a natureza e o domínio do problema investigado;apresentar a natureza e o domínio do problema investigado;

revisar a bibliografia;revisar a bibliografia;

indicar os métodos utilizados e justificar sua escolha;indicar os métodos utilizados e justificar sua escolha;

apresente os principais resultados (esperados) do trabalho.apresente os principais resultados (esperados) do trabalho.
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