
Acadêmico
Desfecho

Desfecho - Resumindo
português italiano
Este trabalho começou apontando... Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...

Usada para começar o sumário da tese

A prévia discussão buscou... L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese

As hipóteses foram testadas com os dados
relativos à/ao... 

Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi
dati riguardanti...

Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos

Resumindo, ... Riassumendo...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Em suma, ... Concludendo...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo
português italiano
Percebe-se que o este estudo reforça a
compreensão acadêmica dos fatores...

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica su
determinari fattori, quali...

Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados 

Em síntese, ... Complessivamente...
Usada para dar uma avaliação geral da tese

De modo geral, ... In generale...
Usada para dar uma avaliação geral da tese

...nos leva à conclusão de que... .... ci porta a concludere che...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la

Os argumentos apresentados acima provam
que ...

Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova
del fatto che...

Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
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Pode-se ver então que... Siamo dunque portati a credere che...

Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes

Tudo isso aponta para o fato que ... Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes

O entendimento de/do/da... pode ajudar a
revelar...

Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...

Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão

Recapitulando, ... Tirando le somme...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões

Uma série de limitações deste estudo e áreas
de investigação futura devem ser
mencionadas... 

Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono
questo studio limitato ad una particolare area di
ricerca...

Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes

Assim, a tese é que existe uma série de fatores
que...

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica su
determinari fattori, quali...

 Usada para dar uma conclusão definitiva

Obviamente, algumas proposições
demostradas não são totalmente exclusivas...

Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non
sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca
ma...

Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo

No entanto, considera-se que a contribuição
deste trabalho está em três áreas ...

Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro
abbia delle risonanze in tre settori principali...

Usada para enfatizar as principais conclusões da tese

Este estudo auxilia a compreensão do
processo...

Il nostro studio contribuisce alla comprensione del
processo...

Usada para expressar o que a tese visa explicar
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