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PESQUISA EM ANDAMENTO

Definição

Publicação seriada, escrita em linguagem técnico-
científica, abordando aspectos do problema e/ou objetivos e
metodologia, podendo conter informações e/ou observações de
cunho científico, de forma sucinta e objetiva, com no máximo
1.000 palavras no texto (4 páginas).

Apresentação do Texto

Não deve ser subdividido em partes estruturais, mas
manter a seqüência ou idéia de: introdução; descrição do
problema; metodologia; observações e/ou resultados
provisórios sem discussão dos mesmos e uma conclusão,
expressa em linguagem técnico-científica de forma sucinta e
objetiva.

Os resultados não necessitam de análise estatística. Se
necessário, podem vir apresentados em tabela. As referências
bibliográficas só devem aparecerem casos excepcionais.

Intormeções de determinado ano ou etapa do
experimento já publicado em Pesquisa em Andamento podem
ser incluídas, sucintamente, na idéia de introdução da seguinte,
para dar reforço e seqüência.

Público Preferencial

Comunidade Acadêmico-científica.
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COMUNICADO TÉCNICO

Definição

Publicação seriada, escrita em linguagem técnica,
contendo recomendações e/ou informações de interesse da
economia local, regional ou nacional, de forma sucinta e
objetiva, alimentada por trabalho técnico-científico ou
observações dos pesquisadores, com máximo de 1000 palavras
(4 páginas).

Apresentação do Texto

o texto do Comunicado Técnico não deve ser dividido em
partes estruturais, mas obedecer a seqüência lógica de
estrutura do artigo técnico-científico.

Deve conter recomendações de caráter prático, de forma
clara, sucinta e objetiva, se possível indicando as vantagens
econômicas.

Os resultados não necessitam de análise estatística e,
quando consideradas imprescindíveis, incluir tabelas e/ou
figuras e referências bibliográficas.

Público Preferencial

Extencionistas, produtores e suas organizações e
técnicos ligados aos setores agropecuário e florestal.
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CIRCULAR TÉCNICA

Definição

Publicação seriada, escrita em linguagem técnica,
contendo um conjunto de recomendações elou informações
baseadas em resultados experimentais ou em observações de
interesse da economia local, regional ou nacional.

Apresentação do Texto

o texto deve ser subdividido em partes estruturais
incluindo: introdução, título e subtítulo adequados ao tema e
referências bibliográficas. Não deve conter resumo nem
abstract.

o tema deve contemplar todo o conjunto de
recomendações técnicas elou informações, em ordem lógica,
de forma a permitir a compreensão imediata do assunto tratado.

No desenvolvimento do tema, além dos resultados de
pesquisa alcançados, poderão ser utilizados resultados obtidos
por outros autores, através de citações bibliográficas.

Os resultados poderão ser apresentados com ou sem
análise estatística.

Público Preferencial

Extensionistas, produtores e suas organizações e
técnicos ligados aos setores agropecuários e florestal.
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BOLETIM DE PESQUISA

Definição

Publicação seriada, escrita em linguagem técnico-
científica, contendo relato completo de pesquisa.

Apresentação do Texto

Deve ser exposto segundo a estrutura usual do artigo
técnico-científico: título; autor (es); .resumo; abstract;
introdução; material e métodos; resultados e discussão;
conclusões; referências bibliográficas.

Um trabalho experimental pode perfeitamente
enquadrar-se dentro desse esquema, que já se tornou clássico
pela simplicidade, pelo desenvolvimento metódico que permite
expor, de maneira sistemática e lógica, reunindo em cada item
os assuntos correlatos, sem risco de omitir ou repetiras mesmos
dados ao longo da dissertação.

A redação deve ser simples, apesar da linguagem
científica; os dados devem ser submetidos à análise estatística
e apresentados em tabelas ou figuras. .

Público Preferencial

Pesquisadores, professores universitários e
extensionistas
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DOCUMENTOS

Definição

Publicação seriada, contendo relato de pesquisa,
observações, informações tecnológicas, ou conteúdo que não
se enquadram nas demais publicações da Embrapa, tais como:
lançamento de cultivares; atas e anais de reuniões e
congressos; relato de expedição científica; dados concernentes
a recursos genéticos e naturais; trabalho de cunho científico-
social e econômico; relatório de reuniões técnicas; programas
de pesquisa; palestras técnicas; relatório de administração e
apoio; inventário e diagnósticos, traduções, trabalhos
provenientes de teses, etc.

Apresentação do Texto

o texto da série Documentos deverá ser estrutura do de
conformidade com o conteúdo do documento e público
preferencial;

Deve conter sempre uma introdução, seguida pelo texto
propriamente dito, que pode estar subdividido em capítulos;

No final do trabalho, recomenda-se acrescentar
conclusões ou apenas considerações gerais.

Público Preferencial

Centros de documentação, organização de produtores,
pesquisadores, professores e instituições de assistência técnica
e extensão rural.
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RECOMENDAÇÕES/INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Definição

Publicação seriada, de caráter técnico-simplificado,
destinado a divulgar informações sobre uma técnica,
conhecimento, tecnologia ou um conjunto de tecnológias que se
adaptem a determinada cultura, produto ou ecossistema.

As informações devem ser baseadas em resultados de
pesquisa e/ou em observações e conhecimentos ecumuledos,
com no máximo 1.000 palavras no texto (4páginas).

Conteúdo do Texto

Definido de acordo com o tipo de informação, com
redação simples; podendo ser subdividido em tópicos.

Público Preferencial

Técnico-extensionistas e agricultores em geral.
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INSTRUÇÕES GERAIS

Título do Trabalho

Deve ser redigido com bastante cuidado para indicar
precisamente o conteúdo do artigo, e ser tão curto quanto
possível, com palavras-chave, de modo que mesmo quando
publicado separadamente do texto (em bibliografias), permite
identificar a natureza e o conteúdo do trabalho.

É no título onde mais se exige clareza e concisão.
Algumas revistas não permitem mais de dez palavras, outras
limitam o título, a 90 caracteres de espaço. Se for necessário
ultrapassar esses limites deve-se desdobrá-Ia em título e
subtítulo.

Nunca devem ser empregadas abreviaturas no título, e
no resumo, pois freqüentemente são transcritos isoladamente e
em publicações bibliográficas e de resumos.

Em trabalhos relacionados com determinada área
geográfica (estudos ecológicos, climáticos etc.) deve ser
indicado o lugar da pesquisa e/ou levantamento.

Nome do (s)Autor(es)

Logo abaixo do título deve vir o (s) nome (s) do (s) autor
(es), com chamada em nota de rodapé (1~página), para indicar a
qualificação profissional, os títulos acadêmicos e endereço (s).
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Resumo/Abstract

o resumo é a apresentação seletiva do trabalho,
relatando os principais objetivos, metodologia empregada,
principais resultados e conclusões, devendo ser apresentado,
em forma direta, clara e o verbo no impessoal. Em seu conteúdo
deve constar um máximo de 250 palavras, com termos
representativos para indexação. Recomenda-se não utilizar
parágrafos, informações já contidas no título, tabelas, figuras e
citações bibliográficas.

o abstract é o resumo em inglês, com tradução fiel do
título e do resumo, devendo constara "Index terms".

Introdução

Descrição clara do objetivo do trabalho, dos motivos que
induziram a investigação e do estado em que se encontra o
problema investigado. Devendo situá-Ia em relação a outros
trabalhos já publicados sobre o assunto, sem que os mesmos
assumam importância principal.

Extensas revisões de literatura devem ser evitadas;
procurando utilizar referências bibliográficas de obras recentes.

Materiais eMétodos

Quando se fala em "Materiais", deve ser considerada a
palavra em seu sentido amplo, assim, por materiais se entende
os animais, os produtos químicos, os aparelhos, as variedades
de plantas, as condições climáticas da área, os
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Somente devem ser incluídos os trabalhos citados no
texto, nas tabelas e figuras, redigidas de acordo com as normas
da ABNT para Referências Bibliográficas e ordenadas em
ordem alfabética.

Tabelas e Figuras

Não devem ser utilizadas, simultaneamente, tabelas e
figuras, cabendo ao autor optar por uma delas.

Toda tabela deve ter significação própria prescindindo
consultas ao texto de que faz parte, isto é, toda tabela deve ser
auto-explicativa, numerada com algarismos arábicos- e dotada,
sempre, de um título explícito e sintético.

As tabelas e figuras devem apresentar dimensões
compatíveis com o formato do trabalho em cada série.
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TRABALHOS PUBLICADOS EM
VEíCULOS EXTERNOS

o Comitê de Publicações da Embrapa Amazônia Oriental
acompanhará as publicações técnico-científicas do Centro, em
atendimento às exigências do "Sistema de Avaliação de
Unidades (SAU).

• Artigos em Periódicos Nacional e Internacional e
Congressos

Os artigos a serem publicados em revistas
especieiizedes, congressos, reuniões etc. devem ser
encaminhados ao Comitê de Publicações para registro,
normatização e revisão gramatical.

• Livros eManuais

As publicações constantes deste item não estão
incluídas nos indicadores usados no Sistema de Avaliação da
Unidade (SAU), mas constam nos relatórios gerenciais da
Embrapa Amazônia Oriental. Portanto, não devem seguir o
mesmo trâmite dos demais trabalhos.

As publicações a serem editadas em gráfica local, com
recursos oriundos de instituições financiadoras, devem ser
encaminhadas ao Comitê de Publicações para. registro,
normatização e revisão gramatical e, as editadas pelo Serviço
de Produção de Informação (SPI) da Embrapa, devem apenas
receber o registro no Comitê, uma vez que o SPI executa os
serviços de revisão, normatização 'eeditoração.
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