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MATERIAL AND METHOD: The employed original
techniques must be completely described or references
to previous works reporting these methods should
be included. Statistical analyses must also contain
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RESULT AND DISCUSSION: These can be presented
separately or as a single section, including a
summarized conclusion at the end.
A C K N O W L E D G E M E N T : I f n e c e s s a r y,
acknowledgements must be written in this section.
REFERENCE: References must follow the examples
below:
Journals:
AUTHOR(S) separated by semicolons without spaces
between initials. Paper title. Journal title in full,
volume, number, first page-last page, year.
KAWAGISHI, H. et al. Fractionation and antitumor
activity of the water-insoluble residue of Agaricus
blazei fruiting bodies. Carbohydrate Research, v.186,
n.2, p.267-73, 1989.
Books:
AUTHOR. Book title. Edition. Publication place:
Publisher, Year. Total number of pages.
MURRIA, R.D.H.; MÉNDEZ, J.; BROWN, S.A. The

natural coumarins: occurrence, chemistry, and
biochemistry. 3.ed. Chinchester: John Wiley & Sons,
1982. 702p.
Book Chapters:
AUTHOR(S) OF THE CHAPTER. Chapter title. In:
AUTHOR (S) of the BOOK. Book title: subtitle.
Edition. Publication place: Publisher, year, first pagelast page.
HUFFAKER, R.C. Protein metabolism. In: STEWARD,
F.C. (Ed.). Plant physiology: a treatise. Orlando:
Academic Press, 1983. p.267-33.
PhD or Master Thesis:
AUTHOR. Title: subtitle. Year. Total number of pages.
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