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Uma Mini-review (mini revisão de literatura) deve apresentar uma revisão 

concisa e focada da literatura relacionada a um assunto de interesse atual na 

comunidade científica. Muitas vezes, ler uma Mini-review bem escrita é a 

maneira mais rápida de se atualizar sobre um tema específico que está gerando 

notícias. Em parte, porque são de leitura curta e geralmente relativamente fácil, 

as Mini-reviews são geralmente muito lidas. Às vezes, as Mini-reviews também 

levantam questões ou sugerem novas hipóteses ou tentam conciliar dados 

conflitantes publicados recentemente. Escrever uma Mini-review é uma boa 

maneira de organizar seus pensamentos e resumir o conhecimento que você 

obteve sobre um determinado tema que adquiriu ao ler a literatura, pensar e 

discutir com os outros e é um bom exercício de redação científica. 

Os artigos publicados na Multidisciplinary Reviews devem estar em um dos 

seguintes idiomas: Português, Inglês e Espanhol. Quando o idioma principal do 

artigo for o português ou espanhol, devem apresentar também um título, resumo 

e palavras-chave em língua inglesa. 

 

A Mini-review deve estar organizada na seguinte ordem: 

Título: Quanto mais curto melhor. 

Nome e filiação dos autores. 

Endereço de e-mail do autor correspondente. 

Resumo: no máximo 100 palavras. 

Três Palavras-chave 

Abstract: no máximo 100 palavras, que será o Resumo traduzido para o inglês 

Três Keywords, que será as palavras-chave traduzidas para o inglês. 

 

Corpo da Mini-Review 

O corpo principal do texto deve ser subdividido em seções apropriadas:  

 Uma Introdução deve ser incluída para dar ao leitor uma compreensão 

da história e relevância do tema da Mini-review, e uma seção de 

Considerações finais deve ser usada para permitir resumir os principais 

pontos abordados. 
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 O desenvolvimento da Mini-review deve ser dividido em 2 a 4 

tópicos/seções, cada um com seu próprio subtítulo (em negrito). Cada 

subtítulo deve ser seguido por 1 a 3 parágrafos. 

 A Mini-review pode ter no máximo uma tabela ou figura (foto, gráfico, 

fluxograma e etc.). Mas este item não é obrigatório. 

O artigo deve apresentar no máximo três páginas no formato final. Veja um 

exemplo da primeira Mini-review publicada em nossa revista: 

https://www.multireviews.net/balanco-eletrolitico-dietas-aves 

  

As demais normas (formatação e etc.) são apresentadas no nosso Guia para 

Autores: https://www.multireviews.net/guia-para-autores 
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