
 
 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS 

PREPARAÇÃO: 

Os trabalhos devem ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas, incluindo a bibliografia. A 

configuração do texto deve ser Times New Roman n.12. 

Se no trabalho houver a inclusão de imagem(s), esta(s) deverá(ão) ser enviadas em outro 

arquivo com formato JPG e com resolução de, no mínimo, 400 dpis. 

TÍTULO DO TRABALHO: 

Deve ser breve e indicativo da finalidade do trabalho. O título deverá ser apresentado em 

português e inglês. 

AUTOR(ES): 

Por extenso, indicando a(s) instituição(ões) à(s) qual(ais) pertence(m). O autor para 

correspondência deve ser indicado com asterisco, fornecendo endereço completo, incluindo o 

eletrônico. 

RESUMO EM PORTUGUÊS: 

Deve apresentar, de maneira resumida, o conteúdo, metodologia, resultados e conclusões do 

trabalho, não excedendo 200 palavras. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Observar o limite máximo de 3 (três) unitermos. 

Os unitermos em inglês devem acompanhar os de português. 

RESUMO EM INGLÊS: 

Deve conter o título do trabalho e acompanhar o conteúdo do resumo em português. No caso 

de trabalhos escritos em língua inglesa, devera ser apresentado um resumo em português. 

INTRODUÇÃO: 

Deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho. Extensas revisões de literatura devem ser 

substituídas por referências aos trabalhos bibliográficos mais recentes, onde tais revisões 

tenham sido apresentadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

A descrição dos métodos usados deve ser breve, porém suficientemente clara para possibilitar 

a perfeita compreensão e repetição do trabalho. Estudos em humanos devem fazer referência 

à aprovação do Comitê de Ética correspondente. 



 
RESULTADOS: 

Deverão ser acompanhados de tabelas e material ilustrativo adequado. 

 

DISCUSSÃO: 

Deve ser restrita ao significado dos dados e resultados alcançados. 

CONCLUSÕES: 

Quando pertinentes devem ser fundamentadas no texto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

A exatidão das referências bibliográficas é de responsabilidade dos autores. Elas devem ser 

organizadas de acordo com as Normas da ABNT NBR-6023, ordenadas alfabeticamente no fim 

do artigo, incluindo os nomes de todos os autores. 

CITAÇÕES NO TEXTO: 

As citações bibliográficas inseridas no texto devem ser indicadas por numerais arábicos entre 

colchetes. 

Quando for necessário mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es) no texto, a seguinte deverá ser 

obedecida: 

• Até 3 (três) autores: citam-se os sobrenomes do autores; 

• Mais que 3 (três) autores, cita-se o sobrenome do primeiro autor, seguido da 

expressão latina et al; 

• O nome do autor não é conhecido, a entrada é feita pelo título 

CITAÇÕES NA LISTA DE REFERÊNCIAS: 

A literatura citada no texto deverá ser listada em ordem alfabética e numerada em ordem 

seqüencial (numerais arábicos, entre colchetes). 

A lista de referências deve seguir o formato estabelecido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) em “Regras Gerais de Apresentação” – NBR-6023, de agosto de 2002, 

resumido a seguir: 

� Livros 

Autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação. 

Exemplo: BACCAN, N.; ALEIXO, L.M.; STEIN, E.; GODINHO, O. E. S. Introdução à 

semimicroanálise qualitativa, 6ª. Edição. Campinas: EDUCAMP, 1995. 

� Capítulos de livros 

Autor(es), título da parte seguido da expressão in e da referência completa do livro, 

ano de publicação, capítulo, paginação. 



 
 

Exemplo:  SGARBIERI, V.C. Composição e valor nutritivo do feijão Phaseolus vulgaris L. 

In: BULISANI, E.A. (Ed.) Feijão: fatores de produção e qualidade. Campinas: Fundação 

Cargill, 1987, Cap. 5, p. 257-326 

� Artigos em periódicos e anais 

Autor(es), título da parte, título da publicação, volume, fascículo, paginação, data de 

publicação. 

Exemplo:  KINTER, P.K.; van BUREN, J.P. Carbohydrate interference and its correction in 

pectin analysis using the m-hydroxydiphenyl method. J. Food Sci., v. 47, n. 3, p. 756-

764, 1982. 

� Artigos apresentados em encontros científicos 

Autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão in: nome do evento, 

numeração do evento, se houver, ano e local (cidade) de realização, título do 

documento, local, editora, data de publicação e paginação. 

Exemplo: ENSEN, G.K.; STAPELFEKDT, H. Incorporation of whey proteins in cheese. 

Including the use of ultrafiltration. In: INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. Factors 

Affecting the Yeld of Cheese. 1993, Brussels: International Dairy Federation Special 

Issue, n. 9301, chap. 9. P. 88-105. 

� Dissertações, teses e relatórios 

Autor, título em negrito, local, ano da defesa, número de páginas, tese (grau e área), 

departamento, instituição. 

Exemplo: CAMPOS, A.C. Efeito do uso combinado de ácido láctico com diferentes 

proporções de fermento láctico mesófilo no rendimento, proteólise, qualidade 

microbiológica e propriedades mecânicas do queijo minas frescal. Campinas, 2000, 

80p. Dissertação (Mestre em Tecnologia de Alimentos), Faculdade de Engenharia de 

Alimentos, Universidade estadual de Campinas (UNICAMP). 

� Trabalhos em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados, acrescidas das informações 

relativas à descrição física do meio eletrônico (disquete, cd-rom, on-line etc.). 

Exemplo:  SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações 

ambientais em matéria de meio ambiente. In: _______. Entendendo o meio ambiente. 

São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em: 

<http://www.bdt.org.br/SMA/entendendo/atual.htm. Acesso em: 8 mar. 1999. 



 
 

� Legislação 

Jurisdição e órgão judiciário competente, título, número, local, data e dados da 

publicação. 

Exemplo: BRASIL. Portaria n. 451, de 19 de setembro de 1997. Regulamento técnico 

princípios gerais para o estabelecimento de critérios e padrões microbiológicos para 

alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 set. 1997, 

Seção I, n. 182, p. 21005-21011. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos e outras formas de reconhecimento podem ser mencionados após a lista de 

referências 

OS ARTIGOS DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO PARA O E-MAIL: 

revistacultext@usp.br 
 



 
TERMO DE CONCORDÂNCIA E CESSÃO DE DIREITOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA 

Os abaixo assinados, (nomes completos dos autores do manuscrito), autores do manuscrito 

intitulado (título), declaram ter lido e aprovado o manuscrito na sua totalidade e concordam 

em submetê-lo à revista de Cultura e extensão USP para avaliação e possível publicação como 

resultados originais. Esta declaração implica que o manuscrito, independente do idioma, não 

foi submetido a outros periódicos ou revistas com a mesma finalidade. 

“Declaro(amos) que aceito(amos) ceder o direito de reprodução gráfica para a Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária da USP, no caso do artigo com o título descrito acima (ou 

título que posteriormente venha a ser adotado, para atender às sugestões de editores e 

revisores) venha a ser publicado por periódico ou revista de Cultura e Extensão USP. Em adição 

(necessário se existir mais que um autor), concordamos em nomear _______________, como 

o autor a quem toda a correspondência e separatas deverão ser enviadas. 

Cidade: 

Endereço: 

Data: 

Nome(s) e assinatura(s) 

 


