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APRESENTAÇÃO 
Estas normas têm por finalidade padronizar a estrutura, a composição gráfica e a redação 
das Dissertações e Teses do Programa de Pós Graduação em Zootecnia (PPGZ) da 
Universidade Federal da Bahia, sob a forma de capítulos. 
 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

LÍNGUA 
A língua oficial para redação da Dissertação ou Tese é o português. Mesmo que o(s) 
periódico(s) escolhido(s) para a publicação do(s) artigo(s) científico(s) seja(m) 
internacional(is), todos os capítulos devem ser redigidos e apresentados à banca para 
defesa na língua portuguesa. 
 
 

TAMANHO DO PAPEL 
O papel a ser utilizado na elaboração da Tese é o tipo A4 (21,0 x 29,7 cm), gramatura 
75 g/cm2.  
 



ORGANIZAÇÃO GERAL 
Os elementos que constituem a tese ou dissertação seguem as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme descrito abaixo, porém, com algumas 
observações sobre a obrigatoriedade da inclusão conforme detalhamento a seguir: 
 
 
 

 



SEÇÃO PRÉ-TEXTUAL 
Esta seção compreende elementos que podem ser essenciais (de caráter obrigatório) ou 
secundários (de caráter opcional). A apresentação deve ser na seguinte ordem: Capa, Falsa 
Folha de Rosto, Folha de Rosto, Ficha Catalográfica, Parecer de Defesa do Trabalho de 
Dissertação ou Tese com as assinaturas dos membros da Banca Examinadora, Dados 
Curriculares do Autor (Biografia/Opcional), Dedicatórias (Opcional), Agradecimentos 
(Opcional), Epígrafe (Opcional), Lista de figuras, lista de tabelas, lista de siglas e Sumário. 
As páginas da seção pré-textual devem ser numeradas sequencialmente, em algarismos 
romanos, caixa baixa, no canto superior direito da página, iniciando-se a contagem na falsa 
folha de rosto (página um, “i”), incluindo na numeração os elementos obrigatórios e 
opcionais. 

 
CAPA 

A capa deve conter informações básicas necessárias à apresentação e identificação 
concisa da Dissertação/Tese, incluindo, na seguinte ordem: Instituição, programa de 
mestrado ou doutorado, o título do trabalho, o nome do autor, cidade e unidade da 
federação, mês e ano de defesa, sendo utilizada capa dura na cor preta. A página deverá ter 
margens superior e inferior de 30mm, esquerda de 40mm e direita de 20mm; a fonte deverá 
ser dourada na capa e na lombada conforme descrição abaixo: 

 
A) INSTITUIÇÃO E PROGRAMA: Escrever sem abreviações, em fonte Arial, tamanho 
14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado; 
 
B) TÍTULO: Deve ser escrito em fonte Arial, tamanho 12, caixa alta, negrito, alinhamento 
centralizado; 
 
C) NOME DO AUTOR: Escrever o nome completo, sem abreviações, utilizando fonte 
Arial, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado, a 35mm da última linha 
do título; 
 
D) LOCAL E DATA: Escrever SALVADOR - BAHIA e, na linha seguinte, o mês e o ano 
de defesa. Local e data deverão ocupar as duas últimas linhas da página e ser escritos em 
fonte Arial, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado; 
 
E) LOMBADA: Deve conter os seguintes itens, separados por hífens: referência abreviada 
do autor, as palavras “DISSERTAÇÃO DE MESTRADO” / “TESE DE DOUTORADO”, 
E ano da defesa, em fonte Arial, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado. 
 

FALSA FOLHA DE ROSTO (OBRIGATÓRIA) 
Deve conter os mesmos elementos da capa, Acrescentar o símbolo da UFBA logo acima 
do nome da instituição nas dimensões: altura 2,5cm e largura 1,8cm; e a formação superior 
do autor em tamanho 12, caixa alta e baixa, alinhamento centralizado, logo abaixo do 
nome do autor.  
 

FOLHA DE ROSTO (OBRIGATÓRIA) 
Inclui informações do trabalho a ser defendido, na seguinte ordem: nome do autor, título da 
Dissertação/Tese, descrição normativa do grau pretendido pelo autor, Área de 
concentração, nome completo do(a) orientador(a) e coorientador, local e data em que a tese 
foi defendida. O verso da página de rosto deverá conter a ficha catalográfica do trabalho, 



conforme as normas estabelecidas pela biblioteca central da UFBA. A página deverá ter 
margens superior e inferior de 30mm, esquerda de 40mm e direita de 20mm. 
A) NOME DO AUTOR: Escrever o nome completo, sem abreviações, utilizando fonte 
Times New Roman, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado; 
 
B) TÍTULO: Fonte Times New Roman, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento 
centralizado, a 35 mm da última linha do nome do autor; 
 
C) GRAU PRETENDIDO PELO AUTOR: deve mencionar o tipo de trabalho (Dissertação 
de Mestrado ou Tese de Doutorado), nome do programa de pós-graduação, grau ou título 
pretendido, como no exemplo abaixo. Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e 
baixa. Este parágrafo deve ter alinhamento justificado, margem direita de 20mm e 
esquerda de 90mm, distante 25mm abaixo do título. Nesta mesma formatação, 
acrescentando-se dois espaços, mencionar a área de concentração do programa. 
 
EXEMPLO: 

Tese/Dissertação apresentada ao Programa 
de Doutorado/Mestrado em Zootecnia, da 
Universidade Federal da Bahia como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Doutor/Mestre em Zootecnia. 
 
Área de Concentração: Produção de 
Ruminantes 

 
D) NOME DO ORIENTADOR E COORIENTADOR: escrever o nome completo do 
orientador e do coorientador sem abreviações, Fonte Times New Roman, tamanho 12, 
caixa alta e baixa, alinhamento justificado. Os nomes do orientador e coorientador devem 
ser precedidos de seu cargo e título máximo (Ex.: Prof. Dr.); 
 
E) LOCAL E DATA: Escrever a cidade e abreviação do estado da federação e, na linha 
seguinte, o mês e o ano de defesa. Local e data deverão ocupar as duas últimas linhas da 
página e ser escritos em fonte Arial, tamanho 14, caixa alta, negrito, alinhamento 
centralizado; 
 
F) FICHA CATALOGRÁFICA: Confeccionada pela biblioteca central da UFBA 
conforme as normas estabelecidas, e constar no verso da folha de rosto (não deve ser 
numerada).  
Obs: Após a finalização da tese ou dissertação o pós graduando deve ir à Biblioteca 
Central da UFBA levando uma cópia das páginas iniciais da sua tese ou dissertação para 
fazer o pedido da confecção da ficha catalográfica. 
 
 

PARECER DE DEFESA DO TRABALHO DE TESE (OBRIGATÓRIO) 
FORNECIDO PELA SECRETARIA DA UNIDADE. 

 
 

DADOS CURRICULARES DO AUTOR (OPCIONAL) 



Deve conter informações pessoais básicas e um breve histórico (datado) da vida acadêmica 
do autor. Eventualmente, pode incluir os principais cargos administrativos e/ou 
representativos ocupados pelo autor até o momento da conclusão do curso. Escrever o 
título “DADOS CURRICULARES DO AUTOR” em alinhamento centralizado, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, negrito e 40mm de margem superior. O texto 
deve ser escrito em parágrafo único, iniciando-se pelo nome completo em Fonte Times 
New Roman, tamanho 12, em caixa alta, seguido de hífen. Continuar o texto em fonte 
Times New Roman tamanho 12, caixa alta e baixa, alinhamento justificado, iniciando-se a 
10mm do título e encerrando-se até no máximo a 30mm de margem inferior da mesma 
página, informando primeiro local e data de nascimento do autor, seguido das demais 
informações.  
 

EPÍGRAFE (OPCIONAL) 
Consiste em uma frase, parágrafo, verso ou poema escolhido pelo autor. Deverá ocupar 
apenas uma página. Escrever em fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta ou caixa 
alta e baixa, e utilizar negrito somente quando conveniente. Se pouco volumosa, a epígrafe 
deve ocupar preferencialmente a parte superior esquerda na mesma página da dedicatória. 
 

DEDICATÓRIA (OPCIONAL) 
Deve conter a dedicatória e oferecimento em fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa 
alta ou caixa alta e baixa, e utilizar negrito somente quando conveniente. Se pouco 
volumosa, a dedicatória deve ocupar preferencialmente a parte inferior direita na mesma 
página da epígrafe. 
 

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 
Devem ser registrados os agradecimentos formais àqueles cuja participação ou 
contribuição, de forma direta ou indireta, foi verdadeiramente especial para o 
desenvolvimento do trabalho. Escrever o título “AGRADECIMENTOS” em alinhamento 
centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, negrito, com 30mm de 
margem superior. O texto deve destinar um parágrafo para cada agradecimento e ser 
escrito em fonte Times New Roman 12, caixa alta e baixa, alinhamento justificado, espaço 
entre linhas 1,5, iniciando-se a 10mm do título e encerrando-se até no máximo 30mm da 
margem inferior de cada página de agradecimento. 
 

LISTA DE FIGURAS, TABELAS E SIGLAS (OBRIGATÓRIO) 
As páginas de: Lista de Figuras, Lista de Tabelas e Lista de siglas deverão ter margens 
superior e inferior de 30mm, esquerda de 40mm e direita de 20mm, sendo apresentadas em 
páginas diferentes. 
 
Lista de Figuras: O título “LISTA DE FIGURAS” deve ser escrito no alto da página, em 
alinhamento centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e negrito. Os 
títulos dos capítulos devem ser escritos em Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa 
alta e baixa, em negrito, alinhamento centralizado, separados por 2 linhas do texto 
precedente. Abaixo do título do capítulo, incluir os títulos das tabelas alinhados na margem 
esquerda, em fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e baixa. Uma linha de 
pontos deve interligar a última palavra de cada título de tabela ao respectivo número de 
página. 
 



Lista de Tabelas: O título “LISTA DE TABELAS” deve ser escrito no alto da página, em 
alinhamento centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e negrito. Os 
títulos dos capítulos devem ser escritos em Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa 
alta e baixa, negrito, em alinhamento centralizado, separados por 2 linhas do texto 
precedente. Abaixo do título do capítulo, incluir os títulos das tabelas alinhados na margem 
esquerda, em fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e baixa. Uma linha de 
pontos deve interligar a última palavra de cada título de tabela ao respectivo número de 
página. 
 
Lista de siglas: As siglas consagradas na área são de listagem opcional. O título “LISTA 
DE SIGLAS” deve ser escrito no alto da página, em alinhamento centralizado, fonte Times 
New Roman, tamanho 12, caixa alta e negrito. Os títulos dos capítulos devem ser escritos 
em Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e baixa, negrito, em alinhamento 
centralizado, separados por 2 linhas do texto precedente. Abaixo do título do capítulo, 
incluir os títulos das tabelas alinhados na margem esquerda, em fonte Times New Roman, 
tamanho 12, caixa alta e baixa. Uma linha de pontos deve interligar a última palavra de 
cada título de tabela ao respectivo número de página. 
 
 

SUMÁRIO (OBRIGATÓRIO) 
Sumário: deve relacionar os capítulos e suas subdivisões, exatamente como aparecem no 
corpo da tese, com suas respectivas páginas de início. As páginas que o precedem não 
devem constar no mesmo tendo margens superior e inferior de 30mm, esquerda de 40mm e 
direita de 20mm. O título “SUMÁRIO” deve ser escrito no alto da página, em alinhamento 
centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta e negrito. Os títulos dos 
capítulos e subtítulos deverão ser escritos em caixa alta e baixa. Uma linha de pontos deve 
interligar a última palavra de cada capítulo ou subtítulo ao respectivo número de página. A 
coluna da numeração das páginas deve ser intitulada como “Página”, em negrito. Os títulos 
dos capítulos devem começar na margem esquerda e dos subtítulos a 3 espaços da margem 
esquerda, usando fonte Times New Roman, tamanho 12. 
 
 

SEÇÃO TEXTUAL 
A Seção Textual incluem os capítulos apresentando os dados originados pela dissertação 
ou tese (numerados de 1 a n). A página deverá ter margens superior e inferior de 30mm, 
esquerda de 40mm e direita de 20mm. Nesta seção, todas as citações bibliográficas serão 
feitas e referenciadas conforme normas da ABNT. As citações serão no formato autor data, 
sendo que, quando fizerem parte do texto serão feitas em caixa alta e baixa, na formatação 
do texto, escrevendo-se o sobrenome do autor seguido do ano da publicação entre 
parênteses. No caso de dois autores citar os dois sobrenomes intercalados pela letra “e” e, 
sendo mais de dois autores, citar o primeiro autor seguido da expressão “et al.”. Quando a 
citação vier após o texto, fazê-la entre parênteses, em caixa alta, utilizando-se vírgula para 
separar o ano de publicação.  

 
 

CAPÍTULO 1 E DEMAIS 
Os capítulos serão compostos pelos dados originários da pesquisa conduzida pelo aluno 
seguindo o formato descrito abaixo. Todo o corpo textual deve ser escrito com 
espaçamento entre linhas de 1,5 e respeitando-se a margem esquerda de 40mm; margem 



direita de 20mm; e margens superior e inferior de 30mm, utilizando em fonte Times New 
Roman tamanho 12, exceto onde indicado. 
I - A primeira página do capítulo deve conter apenas o número e título do mesmo, escritos 
a 13cm da margem superior. O título “CAPÍTULO n” deve ser escrito em fonte Times 
New Roman tamanho 14, caixa alta, negrito, com alinhamento centralizado e espaço entre 
linhas de 1,5. Deixar uma linha em branco e colocar uma borda no parágrafo seguinte, 
utilizando linha cheia. Abaixo da borda, escrever o título do capítulo em caixa alta e baixa, 
fonte Times New Roman tamanho 14, alinhamento centralizado, com espaçamento entre 
linhas de 1,5.  
Caso a dissertação ou tese tenha apenas um capítulo não se faz necessário escrever: 
“capítulo 1” e, no início da página seguinte deve começar o conteúdo textual do capítulo, 
que será dividido nas seguintes seções: Resumo, Abstract, Introdução, Revisão de 
Literatura, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Considerações Finais 
e Implicações (opcional), Agradecimentos (opcional) e Referências Bibliográficas.  
Cada seção será iniciada por cabeçalho escrito em caixa alta e negrito, com alinhamento de 
parágrafo centralizado, sendo colocado a duas linhas do final do item anterior e separado 
uma linha do início do texto.  
No caso de a dissertação ou tese possuir mais de um capítulo o conteúdo textual será 
dividido nas seguintes seções: Introdução Geral, Revisão de Literatura Geral, seguindo 
para cada capítulo: Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Discussão, Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências Bibliográficas, e após o 
último capítulo, Considerações Finais Geral.  
 

 
RESUMO 

Na seção resumo, incluir o título do capítulo em caixa alta e baixa antes do cabeçalho 
“RESUMO” em caixa alta, ambos centralizados. O texto deve conter entre 150 e 450 
palavras, escrito em parágrafo único e justificado. Incluir até seis Palavras-chave, em 
ordem alfabética, escritas em fonte Times New Roman tamanho 12, caixa alta e baixa, 
precedidas do texto “Palavras-chave” em negrito e seguido de dois pontos. Devem ser 
escritas em parágrafo único, justificado, sem ponto final, duas linhas abaixo do texto do 
resumo. As palavras-chave não devem ser retiradas do título do trabalho e devem ser 
separadas por vírgulas. 

 
ABSTRACT 

A seção abstract deverá seguir as normas apresentadas no inciso anterior para a seção 
resumo, traduzindo-se todos os itens para a língua inglesa. 
 

TEXTO 
Todo o texto deve ser justificado e a primeira linha de cada parágrafo deve apresentar 
recuo de 1,25cm, respeitando-se as margens citadas para capítulo I e demais. Todo o texto 
deve ser escrito em caixa alta e baixa, alinhamento justificado e espaçamento entre linhas 
de 1,5. 
 

TABELAS E FIGURAS 
As tabelas e figuras apresentadas no artigo seguem uma formatação diferente em relação 
ao resto do texto, devendo-se utilizar, para o título, a mesma fonte do texto: Times New 
Roman tamanho 12, caixa alta e baixa, com espaçamento simples e parágrafo justificado, 
numeradas seqüencialmente e apresentadas, sempre que possível, logo após a chamada no 



texto. Caso seja longo, as linhas seguintes à primeira linha do título deverão ser recuadas 
de modo que o texto inicie abaixo da primeira letra do início do título da tabela. Esta 
formatação deve ser mantida na Lista de Tabelas. 
Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, 
precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, 
mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 
respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, fonte Times New Roman tamanho 
10, caixa alta e baixa, com espaçamento simples e parágrafo justificado, indicar a fonte 
consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, 
notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve 
ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. (Regra 
retirada de ABNT NBR-14724) e ser auto-explicativo. 
 
Figura 1 – Distribuição da população brasileira em função da região e sua respectiva área 

territorial 
 

 
 
Fonte: construído a partir de dados do ibge - censo demográfico 2010< http://www.ibge.gov.br> 
 
As tabelas devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se 
referem e padronizadas conforme as Normas de Apresentação Tabular do IBGE 3ª. Edição 
(1993). 
 
Exemplo geral: 
 
Tabela 1 - Distribuição da população brasileira em função da região e sua respectiva área 

territorial 
REGIÃO POPULAÇÃO 

NORTE 15.864.454 
NORDESTE 53.081.950 
SUDESTE  80.364.410 
SUL 27.386.891 



CENTRO-OESTE  14.058.094 
Fonte: construído a partir de dados do IBGE - censo demográfico 2010 <http://www.ibge.gov.br> 
 
Exemplo de tabela que ultrapassa o limite inferior da página: 
 
Primeira página 
 
Tabela 1 - Distribuição da população brasileira em função da região e sua respectiva área 

territorial 
(Continua) 

REGIÃO POPULAÇÃO 
NORTE 15.864.454 
NORDESTE 53.081.950 

 
Página seguinte 
 
Tabela 1 - Distribuição da população brasileira em função da região e sua respectiva área 

territorial 
(Continuação) 

REGIÃO POPULAÇÃO 
SUDESTE  80.364.410 
SUL 27.386.891 
CENTRO-OESTE  14.058.094 

Fonte: Construído a partir de dados do IBGE - Censo Demográfico 2010 <http://www.ibge.gov.br> 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES (OPCIONAL) 
O título “CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES” deve estar a 30cm da margem 
superior, escrito em caixa alta, negrito, com alinhamento centralizado e espaço entre linhas 
de 1,5.  
O corpo do texto deve iniciar duas linhas abaixo do título com alinhamento justificado 
espaçamento entre linhas de 1,5.  
Deve ser redigido de forma clara e objetiva, mencionando os avanços técnicos 
proporcionados pela pesquisa realizada, destacando as aplicações socioeconômicas e/ou 
biológicas dos resultados obtidos e, quando pertinente, indicando aspectos relevantes para 
a realização de novas investigações. 
 
 

PÓS-TEXTO 
 

REFERÊNCIAS (OBRIGATORIO) 
As referências devem ser digitadas em fonte Times New Roman tamanho 12, sem 
justificação de parágrafo e espaçamento entre linhas 1,5. Na referência deve conter todos 
os autores da publicação, seguindo as normas da ABNT, que estão disponíveis no endereço 
eletrônico “www.abnt.org.br”. 
 

GLOSSARIO, APÊNDICE, ANEXOS E INDICES (OPCIONAL) 
Os elementos pós-textuais representados pelo(s) Glossario, apêndice(s), anexos e indices.  



 I - Devem ser utilizado para acrescentar lista alfabética de termos de conhecimento 
específico com sua definição, material ilustrativo suplementar, dados originais e citações 
longas demais para serem incluídas no texto ou que não sejam essenciais para a 
compreensão do assunto mas que forneçam informação de suporte enciclopédico ou 
ilustrativo, comportando informação relacionada aos artigos. 
II - Esta seção deve ser separada da seção precedente por uma folha com margem superior 
de 13cm, trazendo o título “GLOSSARIO; APÊNDICE(S); ANEXOS; INDICES”, em 
fonte Times New Roman 14, caixa alta, negrito, alinhamento centralizado e sem 
pontuação.  
IV - Cada elemento pós-textual com seu título deve ser listado separadamente no 
SUMÁRIO 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Toda e qualquer formação que não esteja explicita na presente norma devem seguir as 
normas da ABNT sendo os casos omissos resolvidos pelo Colegiado do Programa. 

 



Falsa folha de rosto: 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM ZOOTECNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR - BA 
MES - ANO 



Folha de rosto 

 
AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tese/Dissertação apresentada ao Programa 
de Doutorado/Mestrado em Zootecnia, da 
Universidade Federal da Bahia como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Doutor/Mestre em Zootecnia. 
 
Área de Concentração: Produção Animal 
 
 
 
 
 

Orientador: Dr. .  
Coorientador: Dr. .  
 
 

 
 
 
 

SALVADOR - BA 
MES - ANO 



Ficha catalográfica confeccionada pela Biblioteca Central da UFBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Bibliotecas - UFBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parecer de Defesa do Trabalho entregue pela secretaria do programa 

 
 
 
 

AUTOR 
 
 
 
 

TÍTULO 
 
Tese defendida e aprovada pela Comissão Examinadora em XX de XX de XXXX. 
 
 
Comissão Examinadora: 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Dr. xxx 

Instituição 
Presidente 

 
 
 

 
________________________________ 

Dr. xxxxxx 
Instituição 

 
 
 
 

________________________________ 
Dr. xxx 

Instituição 
 

 
________________________________ 

Dr. xxx 
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“A única coisa em que eu creio é que devemos ter a capacidade 

suficiente para destruir todas as opiniões contrárias baseadas em 

argumentos ou, se não, deixar que as opiniões se expressem. Opinião 

que temos de destruir na porrada é opinião que leva vantagem sobre nós. 

Não é possível destruir opiniões na porrada e é isso precisamente o que 

mata todo o desenvolvimento da livre inteligência”. 

Ernesto “Che” Guevara 
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