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1.  ESTRUTURA DE DISSERTAÇÃO  

 

O trabalho de dissertação deve conter os elementos descritos na Figura 1 (exceto os 

opcionais), subdivididos em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, na mesma ordem 

em que estão apresentados. Esta estrutura é a preconizada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, contendo complementações específicas do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás. No texto, o item “Resultados e Discussão” pode ser desdobrado em “5 

Resultados” e “6 Discussão”. 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura da dissertação.  
1
Elementos opcionais. 

2
Após o abstract podem ser incluídas as listas opcionais: de figuras, de abreviaturas e siglas, 

de símbolos.  
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O discente que escolher o modelo da Figura 1 para apresentação da dissertação deverá 

incluir no item “Resultados e Discussão”; um subitem indicando a redação de um artigo 

científico proveniente dos resultados obtidos. Este artigo deverá estar de acordo com normas 

de publicação de respectivos periódicos classificados de acordo com a Capes em Qualis entre 

A1 e B2.  O artigo deverá estar localizado na parte Apêndice.  

 

A dissertação poderá ser apresentada, opcionalmente, no formato descrito na Figura 2, 

que inclui: elementos pré-textuais, Capítulo 1 (introdução, revisão da literatura e referências) 

e artigos científicos com normas de publicação dos respectivos periódicos. Os períodos 

devem ser classificados de acordo com a Capes em Qualis entre A1 e B1. Para a defesa neste 

formato, o discente deverá apresentar pelo menos dois artigos científicos, formatado 

conforme as normas do periódico. 

 

 
Figura 2. Representação esquemática da estrutura da dissertação em formato de artigos 

científicos.  
1
Elementos opcionais. 
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2. REDAÇÃO DO TEXTO 

 

A dissertação deve ser redigida conforme os princípios básicos de redação de trabalho 

científico. As orientações gerais sobre os conteúdos pertinentes a cada seção do texto 

(introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão, conclusão) estão disponíveis 

nas normas gerais para a redação do projeto de qualificação. É importante lembrar que: 

 

 A linguagem científica é sempre formal, impessoal, devendo-se dar preferência à voz 

ativa e à ordem direta (causa antes do efeito), e o texto deve ser DESC (direto, exato, 

simples, compacto e coeso); 

 Evitar o uso de abreviaturas desnecessárias, redundâncias (“há muito anos atrás”, 

“pequenos detalhes” etc.), termos coloquiais e modismos (“a nível de”, “inclusive”, 

“enquanto”, gerundismos) e emprego de termos como “através de “ e “devido a”; 

 Palavras ou expressões estrangeiras devem ser traduzidas para o português, e caso isso 

não seja possível, grafar a expressão em itálico; 

 Abreviaturas ou siglas devem vir entre parênteses após seus respectivos significados 

por extenso, quando aparecerem pela primeira vez no texto, e não devem aprecer no 

título, no resumo e nas conclusões do trabalho; 

 Unidades de medidas devem ser grafadas de acordo com a padronização internacional 

letras minúsculas (exceto L) sem ponto nem plural e com espaço entre o número e a 

unidade (exceto %). Ex: 2 kg; 1200 kcal; 1 L; 5 mL. 

 Tabelas e Figuras não são seres ou entidades e, portanto, não podem apresentar coisa 

alguma, ao contrário, devem ser apresentadas no texto, como por exemplo: ́ “a Tabela 

1 contém...” ou “na Tabela 1 estão apresentados...”; 

 Revisões no texto são essenciais antes da apresentação da dissertação, e devem incluir 

revisão de conteúdo, estilo e gramática, e de detalhes como formato dos títulos das 

seções e subseções do texto, citações no texto, elementos das tabelas e figuras, 

terminologias e siglas empregadas, lista empregadas, lista de referências e citações 

versus referências. 
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3.  FORMATAÇÃO DA DISSERTAÇÃO: MODELO TRADICIONAL   

 

Estas normas se aplicam à dissertação apresentada no formato tradicional (Figura 1), e aos 

elementos pré-textuais, Capítulo 1 e Considerações finais da dissertação apresentada mo 

formato de artigos (Figura 2). 

 

3.1  Seções do trabalho  

 Os itens que compõem o texto da dissertação devem ser numerados com algarismos 

arábicos, progressivamente, e alinhados com a margem esquerda da folha (Apêndice A). Cada 

seção primária do texto e cada elemento pré e pós-textual deve iniciar-se em uma nova folha. 

No Apêndice A estão mostrados os modelos de formatação das seções do texto – primária 

(seção 4), secundária (seções 4.1 e 4.2) e terciária (seção 4.2.1). Os elementos pré-textuais 

(resumo, abstract, listas) e os elementos pós-textuais (referências, apêndices, anexos) não são 

numerados e seus títulos devem estar concentrados na folha.   

 

3.2  Formatos do papel e margens  

 Usar papel A4 (dimensões – 21,0 cm x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 

3,0 cm e inferior e direita de 2,0 cm. 

 

3.3  Fonte e espaçamento entre linhas  

 A fonte a ser usada para digitar o trabalho deve ser Times New Roman, de tamanho 12, 

exceto para o título do trabalho (tamanho 16), nome do aluno (tamanho 14) e para numeração 

de página e legendas de tabelas e de figuras (tamanho 10). Usar espaço 1,5 entre linhas, 

exceto para capa, folha de rosto, resumo, abstract, sumário, tabelas, figuras e referências, que 

devem ser formatados em espaço simples entre linhas. Os títulos dos elementos não-textuais 

(pré-textuais e pós-textuais) e das seções primárias devem ser separados do texto que os 

sucede por dois espaços entre linhas. Os títulos das seções secundárias (2.1, 3.1 etc.) devem 

ser separados do texto que os precede por dois espaços 1,5, e do texto que os sucede, por um 
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espaço 1,5. As demais subseções do trabalho devem ser separados do texto que as precede por 

um espaço 1,5 entre linhas (ver modelo no Apêndice A). 

 

 

3.4  Paginação  

 

 A contagem das folhas do trabalho é iniciada na folha de rosto. As folhas devem ser 

numeradas a partir da introdução, com algarismos arábicos (fonte tamanho 10) posicionados 

no canto superior direito do papel e alinhados com a margem direita da folha. 

 

 

3.5  Capa  

 

 Parte superior da folha: nome da instituição (Universidade e Faculdade) e a seguir, 

nome do aluno/autor, ambos grafados em letra maiúscula e centrados na folha. 

 Terço médio da folha: título do trabalho (em letra maiúscula, em negrito e centrado). 

 Parte inferior da folha: local (cidade) e ano de apresentação da dissertação (centrado). 

Ver Apêndice B.  

 

  A capa da versão definitiva da dissertação deve ser adquirida na secretária do 

Programa. 

 

Observação:  
 

Após a capa, deve-se adicionar uma folha em branco (falsa folha de rosto), cujo verso 

deve conter o “Termo de Ciência e de Autorização para disponibilizar as tese e dissertações 

eletrônicas (TEDE) na biblioteca digital da UFG”, que está disponível no site do Programa 

(<http://www.agro.ufg.br/ppgcta> - link “formulários”). 

 

3.6  Folha de rosto  

 

 Parte superior da folha: nome do aluno/autor, em letra maiúscula e centrado na folha. 

http://www.agro.ufg.br/ppgcta
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 Terço médio da folha: título do trabalho (em letra maiúscula e em negrito), e logo abaixo e 

justificado (margem esquerda de 7 cm), os dados que caracterizam o trabalho (natureza, 

instituição e finalidade) e nome do orientador e co-orientadores.  

 Parte inferior da folha: local (cidade) e ano de apresentação do trabalho. (Apêndice C). 

 

 O aluno deve providenciar, junto à biblioteca central da UFG, a elaboração da ficha 

catalográfica que se localiza no verso da folha de rosto da versão definitiva da dissertação. 

 

3.7  Folha de aprovação  

 

 Elemento obrigatório. Deve conter os seguintes dados: nome da Instituição e do 

Programa, nome do autor, título da dissertação, texto contendo a data da defesa e 

componentes da banca examinadora (nome completo e sigla da instituição de origem dos 

membros da banca). Um exemplo de folha de aprovação se encontra no Apêndice D. Uma 

cópia da folha de aprovação (com as assinaturas dos membros da banca) deve ser introduzida 

na versão definitiva da dissertação (a folha original deve permanecer com o aluno). 

 

3.8  Dedicatória  

Elemento opcional. Deve ser inserida após a folha de aprovação.  

 

3.9  Agradecimentos  

Elemento opcional. Deve ser inserida após a dedicatória.  

 

 

3.10 Resumo e abstract 

 

 O resumo, e sua versão em inglês, o abstract, devem estar situados antes do sumário 

(Figura 1). Devem ser digitados em parágrafo único, sem recuo à esquerda e conter até 350 

palavras e com espaçamento simples entre linhas. Deve conter o objetivo geral, a 
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metodologia, os resultados principais e a conclusão mais importante do estudo. Não deve 

conter citações bibliográficas, abreviaturas e fórmulas. O resumo deve ir acompanhado de três 

a seis palavras-chave (key words, no caso do abstract), sendo separadas entre si por vírgula e 

finalizadas por ponto. O abstract deve ser precedido pelo título do trabalho (centrado na 

folha) em sua versão em inglês. Ver apêndice E.  

 

3.11  Sumário  

 

      Elemento obrigatório (Apêndice F). Deve conter todas as partes (divisões, seções) do 

texto do trabalho numeradas progressivamente, com indicações das folhas correspondentes, 

assim como os elementos pós-textuais (referência, apêndices, anexos), os quais não são 

numerados e devem estar alinhados na mesma margem dos títulos das seções do texto. Para 

facilitar a formatação do sumário, digitá-los como uma tabela (sem bordas) de três colunas, 

sendo a primeira para os números das seções do texto, a segunda para os títulos das seções e a 

terceira para a numeração das folhas. A formatação do Sumário deve estar conforme a ABNT 

NBR 6024 (2012), no qual preconiza:  

 Os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados á 

esquerda.  

 Os títulos e os subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se 

que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os 

elementos pós-textuais.  

  O título 'Sumário' deve estar em negrito, centrado na folha e com o mesmo tipo de fonte 

utilizada para as seções primárias.  

 

3.12 Tabela e figura 

   As tabelas e figuras devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do 

texto a que se referem (Apêndice G). 

3.13 Equações e Fórmulas  

 Devem ser numeradas com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados á direita.     
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3.14  Apêndices e anexos (elementos opcionais)  

  O apêndice refere-se a todo material elaborado pelo próprio autor a fim de 

complementar ou esclarecer o texto, complementando sua argumentação, sem prejuízo da 

unidade nuclear do trabalho.  

O anexo refere-se ao texto ou documento não elaborado pelo próprio autor, que serve de 

fundamentação, comprovação ou ilustração. Devem ser identificados por letras maiúsculas e 

seus títulos devem estar centrados na folha (observar os Apêndices deste documento). 

 São exemplos de apêndices: ficha de avaliação sensorial, termo de consentimento, etc.. 

 São exemplos de anexos: leis, normas, etc..   
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4.  FONTES BIBLIOGRÁFICAS    

 

A formatação das citações e referências, descrita a seguir, se aplica à dissertação 

apresentada no formato tradicional (Figura 1), e ao Capítulo 1 da dissertação apresentada no 

formato de artigos (Figura 2), sendo que o formato das citações e referências dos artigos deve 

seguir as normas de publicação dos periódicos escolhidos para submissão dos artigos. 

 

4.1  Citações no texto  

 

O material bibliográfico usado deve ser citado no texto da dissertação de acordo com o 

sistema autor-data e as normas da ABNT (2002), resumidas no quadro a seguir. As citações 

quando estiverem entre parênteses, devem se em letras maiúsculas.  

 

 

Tipo de citação    EXEMPLO Quando o sobrenome do(s) 

autor (es) está incluído na 

frase. 

Um autor (FELLOWS, 2006) ...Fellows (2006) 

Dois autores (GUERRA; LAJOLO, 2005) ...Guerra e Lajolo (2005) 

Três autores (SOUZA; ROCHA; GOMES, 

2004) 

...Souza, Rocha e Gomes 

(2004) 

Mais de três autores (SHILS et al. , 1999) ...Shils et al. (1999) 

Várias obras (JAY, 2005; RIELLA; MARTINS, 

2001; SHILS et al. , 1999)¹ 

...Jay (2005), Riella e 

Martins (2001) e Shils et al. 

(1999) 

Citação de citação  (OLSON, 1997 apud SHILS et al., 

1999) 

...Olson (1997 apud SHILS 

et al., 1999) 

   

¹Trabalhos citados por ordem alfabética (segundo o sobrenome do primeiro autor de 

cada trabalho) e separados por ponto e vírgula.  

Segundo a ABNT  a citação é por ordem alfabética e NÃO ordem cronológica ex:  

(JAY, 2005; RIELLA; MARTINS, 2001; SHILS et al. , 1999) 

E não (SHILS et al. , 1999; MARTINS, 2001; JAY, 2005) 
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4.2 Referências  

 

  A lista de referência deve ser organizada por ordem alfabética de sobrenome do 

primeiro autor de cada referência, e ser redigida segundo as normas da ABNT (2002). Devem 

estar alinhadas à margem esquerda da página, com espaço simples e separadas entre si, 

também, por um espaço duplo. Deve-se incluir o nome de todos os autores (separados por 

ponto e vírgula) e quando for artigo de periódico, redigir o título do periódico por extenso. 

Documentos acessados por meio eletrônicos devem ser redigidos no formato preconizado 

para cada tipo de referência, acrescentando-se, ao final da referência, o endereço eletrônico e 

a data de acesso ao documento, da seguinte forma: Disponível em: <http:/www...>.Acesso 

em: 5 jan. 2010. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Modelo de formatação de títulos e espaçamentos entre as seções do 

texto da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: I - indicação de um espaço 1,5 entre linhas. 

 

4   MATERIAL E MÉTODOS 

I 

I 

4.1 Obtenção e Caracterização física dos Frutos  

I 

         Os frutos foram colhidos na época da safra, por estratificação da amostra de 

subpopulações de deferentes regiões do Estado de Goiás, com identificação da planta de 

origem dos frutos conforme metodologia descrita por Soares (2006). 

I 

I 

4.2  Caracterização química dos frutos  

I 

         Os frutos foram colidos na época da safra, por estratificação da amostra de subpopulações 

de deferentes regiões do Estado de Goiás, com identificação da planta de origem dos frutos 

conforme metodologia descrita por Soares (2006). 

I 

4.2.1 Composição centesimal   

        A composição centesimal foi determinada, em três replicatas, por meio das análises de 

umidades, conforme técnica descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985); nitrogênio total, 

segundo o método de Kjeldahl e conversão de proteínas bruta utilizando-se o fator 6,25 (AOAC 

1990): lipídios totais extraídos por meio de técnica de Bligh e Dyer (1959), e posteriormente 

determinadas por gravimetria; fibra alimentar total, coforme técnica enzimática-gravimétrica 

descrita por Prosky et al. (1988), e resíduo mineral fixo, por incineração em mufla a 550°C 

(AOAC, 1990) 
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                               APÊNDICE B - Modelo de capa da dissertação. 
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                                APÊNDICE C - Modelo de folha de rosto da dissertação. 
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                 APÊNDICE D - Modelo de folha de aprovação da dissertação.  
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Prof.(ª) Dr. (ª) .... 

Orientador - EA/UFG 
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                   APÊNDICE E - Modelo de resumo e de Abstract da dissertação. 

 

                                                            RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência de deferentes regiões (Leste, Oeste e Sudeste) 

do estado de Goiás na composição nutricional e na qualidade proteíca da amêndoa de baru 

(Dipteryx alata Vog.) torrada, produzida no ano de 2008. Foram coletadas 150 frutos recém 

caídos, de seis plantas, em cada região. As amêndoas foram retiradas dos frutos, torradas e 

analisadas quanto a composição centesimal, teor de minerais e perfil de aminoácidos. Para 

avaliação da qualidade proteica foram determinadas os índices: escorre químico de 

aminoácidos essenciais (EAE), Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score 

(PDCAAS), e Net Protein Ratio (NPR). Foi conduzido um ensaio biológico com 36 ratos 

Wistar, divididos em seis tratamentos e mantidos durante catorze dias em condições 

ambientais padronizadas. As dietas foram formuladas segundo American Institute of Nutrition 

(AIN-93G) : dieta com caseína e 7% de lipídios (referências); dieta com caseína e 14% de 

lipídios (controle) : dieta com amêndoa de baru da região Leste; da região Oeste; da região 

Sudeste; e dieta aproteica. Adotou-se o procedimento pair feeding para controlar o consumo 

de dieta dos animais. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste para a 

comparação de médias (Tukey, p<0,05). A amêndoa de baru das três regiões apresentou alto 

conteúdo de proteínas (31g. 100 g-1), lipídios (41g. 100 g-1) e energia (532 kcal. 100 g-1), ão 

havendo diferenças significativas entre a três regiões. A amêndoa apresentou também um alto 

teor de fibras alimentares (12g. 100 g-1), de ferro (3mg. 100 g-1) e de zinco (3mg. 100 g-1). 

Houve diferenças significativas no perfil de aminoácidos entre a região avaliada, sendo o 

aminoácido valina  o primeiro limitante nas três regiões (EAE entre 77% e 89%). O valor de 

PDCAAS de proteína da amêndoa da região Oeste (73%) foi maior que da região Sudeste 

(64%). O índice NPR foi semelhante entre as três regiões (NPR relativo= 71%). A diferença 

no perfil de aminoácidos das amêndoas.  As amêndoas são rica em lipídeos, proteínas, fibras 

alimentares, ferro e zinco. 

Palavras-chave: cumaru, Dipteryx alata Vog,. Cerrado, valor nutritivo, aminoácidos. 
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NUTRITIONAL COMPOSITION AND PROTEIN QUALITY OF THE BARU 

ALMOND (DIPTERYX ALATA VOG.) OF PLANTS FROM THREE REGIONS OF 

THE SAVANNA FROM GOIÁS STATE 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the influence of deferent regions ( East, West and 

Southeast ) of  the Goiás state in nutritional composition and the protein quality of the roasted 

baru almond ( Dipteryx alata Vog.), produced in 2008. 150 newly fallen fruits were collected 

of six plants, in each region. The almond was removed from the fruit , roasted and was 

analyzed for centesimal composition , mineral content and amino acid profile. The indexes 

Amino Acid Score (AAS), Protein Digestibility - Corrected Amino Acid Score ( PDCAAS ) 

and Net Protein Ratio ( NPR ) were determined to evaluate the protein quality . A biological 

assay carried out with 36 Wistar rats, which were assigned into six treatments for fourteen 

days in standardized climate conditions. The diets were formulated according to the American 

Institute of Nutrition ( AIN- 93G ): diet with casein and 7 % lipids ( references ) ; diet with 

casein and 14 % lipids (control); diet with baru almond from East region; from West region; 

from Southeast region, and protein-free diet. The pair feeding procedure pair feeding 

procedure was adopted to control the consumption of diets of animals. The results were 

submitted to analysis of variance and test for comparison of means ( Tukey , p < 0.05 ) .The 

baru almond from the three regions showed high protein ( 31g. 100 g - 1 ) , lipids ( 41g. 100 g 

- 1 ) and energy ( 532 kcal . 100 g - 1 ) contents, with no significant differences between the 

three regions . The almond also showed a high content of fiber ( 12g. 100 g - 1 ) , iron ( 3mg. 

100 g - 1 ) and zinc ( 100 3mg. g - 1 ). It was found significant differences in the amino acid 

profile between the region assessed, and the amino acid valine was the first limiting in the 

three regions (AAS between 77 % and 89 %). The value of PDCAAS value of protein almond 

protein from  the Western region ( 73 % ) was higher than the Southeast region ( 64 % ). The 

NPR index was similar between the three regions ( on NPR = 71 % ). The origin region of the 

baru did not influence the nutritional composition, but caused differences in amino acid 

profile of the almonds. The almonds are rich in lipids, protein, fiber, iron and zinc. . 

 

Key words: Dipteryx alata Vog., Savannah , nutritive value , amino acids .  
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APÊNDICE F - Modelo de sumário da dissertação (formato tradicional)  
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APÊNDICE G - Modelo de formatação de tabela e de figura. 

 

Table 1. Estimate of the effect of each nutrient added to the culture medium on the enzymatic 

activity of lipase from Burkholderia cepacia ATCC 2541 

Sources of 

variation 
Effect 

Standard 

deviation 
t (11) p-value 

Conf. Lim. 

-95% 

Conf. Lim. 

+95% 

Média 0.00528 0.001 5.103 0.00034 0.00300 0.00755 

CST -0.00273 0.002 -1.243 0.23975 -0.00756 0.00210 

Na2HPO4 0.00276 0.002 1.256 0.23517 -0.00207 0.00758 

OS -0.00220 0.002 -1.002 0.33794 -0.00703 0.00263 

MgSO4 -0.00184 0.002 -0.840 0.41890 -0.00667 0.00299 

KH2PO4 -0.0004 0.002 -0.186 0.85619 -0.00523 0.00442 

NaNO3 0.00493 0.002 2.245 0.04632* 0.00010 0.00975 

* Significant at 5% probability. CST: corn steep liquor; Na2HPO4: sodium phosphate monobasic; SO: soybean 

oil; MgSO4.7H2O: magnesium sulfate heptahydrate; KH2PO4: potassium phosphate monobasic; NaNO3: sodium 

nitrate. 

  

Figure 1. Response surface for the activity of lipase from Burkholderia cepacia ATCC 25416 

under different corn steep liquor (AMM) and sodium nitrate concentrations 
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APÊNDICE  H - Modelo de referências de acordo com o tipo de publicação 

 

 Livro 

PORCHET-CAMPOS,  M.  A. Iniciação à pesquisa científica: bases da metodologia. São 

Paulo: SN Publicidade, 1996.186 p. 

 

 Capítulo de livro 

Quando o autor do capítulo é o mesmo do livro 

DE ROBERTIS,  E. D. P.; DE ROBERTIS JR., E. M. F. Regulação da expressão gênica e 

câncer. In:_____.  Bases da biologia celular e molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1993. cap. 13, p. 263-278. 

 

Quando o autor do capítulo é diferente do autor do livro 

VAN RAAJJ, J. Energy. In MANN, J.; TRUSWELL,  A. S. (Ed). Essentials of human 

nutrition.2. ed. New York: Onford University, 2002. cap. 5, p. 79-96. 

 

 Trabalho monográfico 

OLIVEIRA, J. P. Avaliação da qualidade nutricional do grã em população de milho de 

alta qualidade protéica e seus cruzamentos. 2003. 182 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - 

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2003. 

 

 Artigo de periódico 

CASÉ, F.; ROSENTHAL, A.; MANTOVANI, D.; FELBERG, I. Produção de 'leite' de soja 

enriquecido com cálcio. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 25, n. l, p. 86-91, 

2005. 

 

MARUQES-LOPES, I.; MARTI, A.; MORENO-ALIAGA, M. J.; MARTÍNEZ, A. Aspectos 

genéticos da obesidade. Revista de Nutrição, Campinas, v. 17, n. 3 p. 327-338, 2004. 
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 Resumo em anais 

FERREIRA, C. C. C.; FREITAS, C. S; NAVES, M. M. V. Caracterização química e 

nutricional de suplementos proteicos. In: ENCONTRO NACIONAL DE ANALISTAS DE 

ALIMENTOS, 14., 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: Sociedade Brasileira de Analistas de 

Alimentos, 2005. p. 299. (ou substituir n° da página por "1 CD-ROM", se os anais estiverem 

em CD). 

 

 Publicação técnico-científica 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável. Brasília, DF, 2006. 210 p. (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos). 

 Legislação na Internet 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 94, de 01 de 

novembro de 200. Aprova o regulamento técnico para rotulagem obrigatória de alimentos e 

bebidas embalados. Brasília, DF: ANVISA, 2000. Disponível em : 

<http://www.anvisa.gov.br/e-legis/>. Acesso em: 3 maio 2010. 

 

  


