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1. APRESENTAÇÃO  

  

A Comissão Organizadora da III Jornada Acadêmica de Nutrição, que será 

realizada no período de 02 de setembro a 04 de setembro de 2019 na 

Faculdade Santa Maria (FSM), em Cajazeiras/PB, torna público o Edital de 

Submissão de Trabalhos Acadêmicos. O evento reunirá profissionais 

capacitados e atualizados para três dias de integração, debate, aprendizado e 

trocas de experiências.   

O presente documento tem por objetivo orientar os autores e autoras a 

respeito das normas, procedimentos e prazos de submissão, aceite e 

apresentação dos trabalhos. 

 

2. NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 

2.1. O período de submissão dos trabalhos a III Jornada Acadêmica de 

Nutrição será de 08 de agosto de 2019 a 28 de agosto de 2019. Não 

serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo estabelecido.  

2.2. O autor deverá preencher o formulário de inscrição e realizar o 

pagamento da taxa no ato da inscrição na coordenação do curso de 

Nutrição na FSM. As inscrições também poderão ser feitas até o dia 

25 de Agosto de 2019 por meio do envio do formulário de inscrição 

(ANEXO A) preenchido juntamente com o comprovante de 

 
EDITAL Nº 03/2019-  NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 
 



 

 

depósito/transferência para o email: 

jornadadenutricaofsm@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  A submissão de trabalhos não é obrigatória, ficando a critério de cada 

participante do evento. Porém, o autor e coautor (es) deverão estar 

inscritos no evento, exceto o orientador. 

2.4. Os trabalhos de estudantes da graduação só devem ser orientados 

por docentes que atuam em instituições de ensino superior, sendo 

necessária a presença de um professor orientador. Portanto, é 

obrigatório especificar o nome do orientador no trabalho. No envio do 

resumo para o e-mail da comissão científica, deve-se encaminhar o 

mesmo e-mail para o e-mail do orientador, com o objetivo que este 

tome ciência da submissão de um trabalho com sua orientação.  

2.5. Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) participantes, incluindo o 

orientador. É valido ressaltar que cada inscrição dará direito à 

submissão de 5 (cinco) trabalhos, sendo permitido a participação de 

uma mesma inscrição em no máximo 2 trabalhos como autor principal 

e 3 trabalhos como coautor. 

2.6. Os trabalhos submetidos deverão obedecer aos requisitos do item 3, 

se enquadrar em uma das modalidades e áreas de submissão no item 

4 e à formatação de resumo descrita no item 5 deste Edital. O modelo 

de resumo/banner se encontra disponível em anexo. A escolha da 

área de submissão fica a critério dos autores.  

 

3. PROCESSO DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

 

3.1  O processo de submissão dos trabalhos será realizado exclusivamente 

por via eletrônica no formato PDF. 

Dados bancários: 

Banco do Brasil 

Agência: 1619-5 

Conta corrente: 21989-4 

Rayanne de Araújo Torres 

 



 

 

3.2  O(s) trabalho(s) deverá(ão) ser anexado(s) e enviado(s) utilizando o e-

mail jornadadenutricaofsm@gmail.com no período de 08 a 28 de agosto 

de 2019. 

3.3  No e-mail deve ser especificado o assunto: “Resumo: III Jornada de 

Nutrição/Modalidade/Área temática” (Por exemplo: “Resumo: III Jornada 

de Nutrição/Estudo de caso/Nutrição Clínica”). 

3.4  Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de banners ou oral. A 

definição da forma de apresentação será responsabilidade da comissão 

científica, após a avaliação do trabalho enviado.  

 

 

4. MODALIDADES E ÁREAS TEMÁTICAS  

 

4.1 MODALIDADES  

 

Para qualquer uma das formas de apresentação serão aceitos trabalhos nas 

seguintes modalidades: 

 

a)  Pesquisa experimental ou de campo; 

b)  Relato de experiência profissional; 

c)  Estudo de caso; 

d)  Revisão de Literatura. 

 

    4.2 ÁREAS TEMÁTICAS  

 

A inscrição dos trabalhos será na área temática que melhor se adequar a 

escolha do(s) autor(es). 

 

    a) Alimentação Coletiva; 

    b) Nutrição Clínica; 

    c) Saúde Coletiva; 

    d) Nutrição em Esportes; 

    e) Marketing na área de Alimentação e Nutrição; 

    f) Tecnologia de Alimentos; 

 

4.3  No caso de trabalhos com seres humanos e/ou modelo experimental com 

animais de outras espécies deverá ser anexado o parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 
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4.4  Os trabalhos deverão ser inéditos, sendo a responsabilidade de 

observação deste critério do(s) próprio(s) autor(es). 

 

 

5. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS/RESUMOS 

 

5.1  O resumo deverá ter entre 250 a 500 palavras em português, 

contabilizando o título, resumo e as palavras chaves. O resumo deve 

contemplar: Título, introdução, objetivos, métodos, resultados, 

conclusão, palavras chaves e referências bibliográficas. O título do 

texto deve ser escrito em português, seguido do nome dos autores, com 

suas identificações em notas de rodapé;  

 

5.2  O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5. A página deve ser configurada para impressão em 

papel A4, contendo margens superior e esquerda iguais a 3 cm, inferior e 

direita iguais a 2 cm; 

 

5.3  A indicação de citações e das referências bibliográficas deverá ser 

conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); 

 

5.4   Os trabalhos submetidos serão analisados de forma prévia pela 

comissão cientifica para parecer final como aceito ou não aceito; 

 

5.5  Serão recusados para apresentar trabalhos que se encontrem em 

requisitos inadequados de normas ou que os resumos não evidenciem o 

assunto do trabalho; 

 

5.6  Os trabalhos aceitos serão apresentados em dias e horários publicados 

na programação geral da referida Jornada e analisado por uma banca de 

docentes, pesquisadores e profissionais da área.  

 

 

 

 



 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DO BANNER 

 

6.1  Os trabalhos para a apresentação na forma de pôsteres deverão 

observar as seguintes orientações:  

 

a) A medida recomendada dos pôsteres é de 1,10 x 0,90 cm (Altura x 

Largura). Sendo que, o tamanho da fonte utilizada na elaboração do 

banner dever permitir a boa visualização; 

b)  Em todos os banners deverá ser inserida, logo abaixo da identificação 

dos autores, o e-mail para correspondência;  

c) Os pôsteres serão fixados em painéis na III Jornada Acadêmica de 

Nutrição, devendo os mesmos serem retirados ao final do período 

indicado de exposição; 

d) É de responsabilidade do(s) autor(es)/apresentador a fixação e retirada 

dos pôsteres; 

e) A apresentação do trabalho deverá ser realizada por qualquer um dos 

autores;  

f) O apresentador deverá estar junto ao pôster para prestar possíveis 

esclarecimentos aos participantes do evento; 

g) O certificado referente à apresentação do pôster será fornecido somente 

àqueles trabalhos que estiverem de acordo com este regulamento; 

h) O apresentador deve manter-se ao lado de seu trabalho e aguardar um 

membro da comissão científica para avaliar o trabalho. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Científica da III Jornada Acadêmica de Nutrição  
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO A: FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III JORNADA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO 

Nome: ______________________________________________________________  

Curso:___________________________     Instituição: ________________________ 

CPF: _____________________ Telefone: ______________________ 

e-mail: ______________________________________________________________    

Minicurso 01: (   ) SIM    (  ) NÃO 

Minicurso, dia 03: (   ) 02   ou  (    ) 03  ou (   ) Oficina 01 

Minicurso, dia 04: (   ) 04  ou  (    ) 05  ou  (   ) Oficina 02 

        Apresentação de trabalho     

 
____________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 



 

 

ANEXO B: MODELO DE RESUMO 
 

 
 

TÍTULO: Centralizado e em negrito. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Autor e coautores: Nome completo e e-mail entre parênteses de todos.  

  

 

INTRODUÇÃO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXOBJETIVOS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX MATERIAIS E METÓDOS: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRESULTADOS:XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONCLUSÃO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Palavras-chaves: XXXXX; XXXXX; XXXXX, XXXX. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 


