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Resumo: Este documento descreve o estilo e as normas a serem usados na confecção de artigos para
publicação nos anais da 13ª Jornada de Iniciação Científica e Extensão – JICE. O trabalho deve conter
no máximo 6 (seis) autores, sendo o primeiro o autor principal, com um mínimo de 6 (seis) e o
máximo de 10 (dez) páginas. O resumo deve conter, no máximo, 250 palavras. As fontes a serem
utilizadas estão na formatação deste modelo conforme itens e seções: fonte Times New Roman,
tamanho 10 para os autores e tamanho 8 na descrição da titulação e instituições dos autores. Redigir o
resumo de forma direta e, preferencialmente, no pretérito perfeito. O tipo textual deve ser o
informativo, com cerca de 1/3 da obra referindo-se à introdução, materiais e métodos, e os 2/3
restantes a resultados e discussões e considerações finais, sem equações, citação bibliográfica ou
abreviação. O texto deve ser justificado, iniciando-se por Resumo: seguido de dois-pontos, iniciado
junto à margem esquerda. Por fim, ressalta-se que as propostas de trabalhos devem ser inéditas ou
oriundas de projetos de pesquisa ou extensão realizados no âmbito dos programas institucionais do
IFTO.
Palavras–chave: Abaixo do resumo registrar até cinco palavras-chave. Devem ser apresentadas em

ordem alfabética, separadas por vírgulas, em letras minúsculas, com alinhamento justificado. Não deve
haver ponto-final.
1 INTRODUÇÃO
Apresentar um breve histórico do tema, evidenciando o problema que foi pesquisado e
finalizar apresentando os objetivos do trabalho. As orientações específicas para formatação da seção
devem ser seguidas.
O título deste tópico deve estar em negrito maiúsculo e alinhado à esquerda. Não deixar linha
separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,25 cm da margem esquerda.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Nesta seção espera-se que sejam descritos os procedimentos metodológicos específicos
utilizados e apresente claramente como foi realizada a análise dos dados relacionados ao
delineamento do trabalho e aos testes estatsticoso Deve-se seguir as orientações que serão
apresentadas para formatação geralo Para mais detalhes sobre a formatação, consultar Apêndice I Orientações gerais para formatação de tabelas, gráficos, figuras e ilustraçõeso
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Esta seção deve descrever os dados e/ou informações alcançados no projeto mediante análise
crítica dos resultados ante o conhecimento atual, evitar excesso de comparações com a literatura. Para
mais detalhes sobre a formatação, consultar Apêndice I - Orientações gerais para formatação de
tabelas, gráficos, figuras e ilustrações.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não utilizar esta seção para sumarizar os resultados (o que já foi feito no Resumo), mas para
destacar o progresso e as aplicações que o trabalho propicia. Enfatizar o impacto gerado pelo trabalho
e as limitações que persistem, apresentando, então, instigação para futuros trabalhoso
5 Agradecimentos
Deve ser objetivo e direto. O termo Agradecimentos deve ser grafado em negrito, com letras
minúsculas, exceto a letra inicial, na margem esquerda da página. Incluem-se nesta seção as
indicações de suporte financeiro ao projeto de pesquisa do qual originou o trabalho. Nos trabalhos
oriundos do Programa de Iniciação Científica devem conter obrigatoriamente a seguinte sentença:
“Agradecemos ao CNPq e ao IFTO pelo fomento e apoio para a execução do projeto que possibilitou a
realização desta pesquisa."
Nos trabalhos oriundos dos Programas de Extensão ou Bolsa Cultura devem conter
obrigatoriamente a seguinte sentença: “Agradecemos ao IFTO pelo fomento e apoio para a realização
deste projeto."
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APÊNDICE I - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FORMATAÇÃO DE TABELAS,
GRÁFICOS, FIGURAS E ILUSTRAÇÕES
Considerações Gerais
Os títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em negrito, numerados
com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho
11 (onze), em negrito. Não se empregará ponto-final nos títulos. O título da primeira seção deve ser
posicionado abaixo das palavras-chave e com espaçamento em 24 (vinte e quatro pontos) acima e 6
(seis) pontos abaixo. As demais seções devem possuir um espaçamento de 6 (seis) pontos abaixo. O
corpo do texto deve iniciar logo abaixo dos títulos das seções utilizando-se fonte tipo Times New
Roman, tamanho 11 (onze), justificado à direita e à esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5
cm, também se utilizando um espaçamento de 6 (seis) pontos abaixo, mantendo a numeração das
páginas no canto inferior à esquerda em todo o trabalho. Serão aceitos somente artigos em idioma
português.
Considerações para tabelas e figuras
Tabelas
a) Prepará-las por meio do menu Tabela do MSWord, auto formatadas na opção Simples 1, com
linhas de cor preta e centralizadas na página (no menu Tabela escolher a opção Tamanho de Célula ...
Linha Centralizado);
b) Digitar o texto na fonte Times New Roman, normal, tamanho 10. Deve haver um espaçamento de 6
(seis) pontos abaixo da tabela. Digitar o título na linha imediatamente superior à tabela. Escrever o
texto da Tabela 1 (ou Tabela 2) na fonte Times New Roman, normal, tamanho 10. Numerar as tabelas
sequencialmente em algarismos arábicos, fazendo-se a sua devida referência no texto;
c) O material tabulado deverá ser o mínimo necessário: incluir somente dados essenciais à
compreensão do texto. Descrever adequadamente as abreviações de cada tabela no título ou em nota
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de rodapé, referenciadas por letras sobrescritas (a, b, c, etc.). Manter as notas descritivas dentro de um
mínimo necessário. Colocar as unidades de medida nos cabeçalhos das colunas.
Tabela 1 – Ordem de ajuste das funções de covariância (k), número de parâmetros (p), valor da função de
máxima verossimilhança (Log L), Critérios de Informação de Akaike (AIC), Informação Bayesiano de Schwarz
(BIC) e teste de razão de verossimilhança (LRT) para os modelos utilizando classes e funções de variâncias
residuais
Modelos

k

p

Log L

AIC

BIC

LRT

(1) 444_10 CVR

4

40

-52.984,1441

106.048,2883

106.363,9652

(2-1) 2,326 NS

(2) 444_53 CVR

4

83

-52.981,8181

106.129,6364

106.784,6658

(1) 444_FV2

4

33

-53.234,3937

106.534,7874

106.795,2208

(2-1) 162,396**

(2) 444_FV3

4

34

-53.071,9977

106.211,9954

106.480,3207

(3-2) 15,013**

(3) 444_FV4

4

35

-53.056,9841

106.183,9682

106.460,1854

-

-

CVR = classes de variâncias residuais; FV = funções de variância; ** = P<(0,01); NS = não significativo
Fonte: indicar a entidade responsável pelo levantamento dos dados. Redigir com a fonte Times New Roman,
tamanho 10 e alinhado à esquerda.

Figuras
a) Deverão ser incluídas somente quando essenciais à elucidação do texto. Devem ser numeradas,
sequencialmente, em algarismos arábicos, fazendo-se a sua devida referência no texto. Deverão estar
centralizadas na página. Textos internos (por ex. legendas) deverão ser escritos na fonte Times New
Roman, normal, tamanho 10.
Figura 1 –- Desvios-padrão fenotípico, genético aditivo direto, de ambiente permanente de animal, de ambiente
permanente de mãe e residuais, de pesos de bovinos Guzerá, para o modelo apresentando 10 classes de
variâncias residuais
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Fonte: indicar a entidade responsável pelo levantamento dos dados. Redigir com a fonte Times New Roman,
tamanho 10 e alinhado à esquerda.

b) Para a elaboração das figuras, sugerimos a utilização do editor de gráficos do Microsoft Word ou do
Excel de modo a facilitar a diagramação do texto e não gerar arquivos .pdf muito “pesados”.
b) Fotografias ou desenhos deverão estar no formato.JPG. Atente para o fato de que fotografias ou
desenhos coloridos podem resultar em arquivos mais “pesados”.
c) Uma linha em branco deverá ser deixada antes e depois das molduras das figuras. Digitar o título na
linha imediatamente abaixo da moldura. O título conterá o texto Figura 1 (ou Figura 2) apenas com a
primeira letra em maiúsculas, fonte Times New Roman, normal, tamanho 10. Deixar dois espaços em
branco e digitar o título da figura nessa mesma fonte e tamanho, em minúsculas, empregando o recuo
da régua do MSWord, para que as margens das linhas subsequentes coincidam com o início do título.
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