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O Curso de Graduação Bacharelado em Nutrição do Campus Senador Helvídio Nunes 
de Barros (CSHNB) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) torna pública a abertura 
de inscrições e estabelece normas relativas à apresentação de trabalhos científicos na 
VI Semana da nutrição e IV Feira de Nutrição (VI SENUT,  IV FENUT) , que será 
realizado no período de 08 a 10 de maio de 2019, no CSHNB/UFPI, no município de 
Picos-PI. 

1. Para realizar o envio do trabalho o candidato deverá escolher 
OBRIGATORIAMENTE uma das nove grandes áreas de classificação dos 
trabalhos científicos, descritas no item 1.1.1, que julgue mais adequada para a 
avaliação do mesmo.  

 
2. OS TRABALHOS CIENTÍFICOS devem ser incluídos nas seguintes áreas 

temáticas:  
- Alimentação Coletiva; 
- Nutrição Clínica; 
- Saúde Coletiva; 
- Nutrição em Esportes; 
- Marketing e inovações na área de Alimentação e Nutrição; 
- Ciência e Tecnologia de Alimentos; 
- Docência e Ensino em Nutrição; 
- Nutrição em Estética; 
- Nutrição em Fitoterapia 

 
3. INSTRUÇÕES E FORMATAÇÂO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
3.1 Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades: Relato de Experiência; 

Estudo Reflexivo; Pesquisa de Campo; Revisão bibliográfica, Estudo de 

Caso, Prospecção Científica, Tecnológica e Trabalhos Originais. 

3.2 O conteúdo do(s) trabalho(s) científico(s) será de responsabilidade do(s) 

autor(es). A grafia dos nomes do(s) autor(es) e a revisão ortográfica do texto é 

de inteira responsabilidade dos mesmos, portanto não serão realizadas 

correções após a submissão do trabalho. 

3.3 Os trabalhos deverão ser inéditos, sendo a responsabilidade de observação 

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

3.4 Na submissão do trabalho deverá ser informado o endereço eletrônico 

completo do autor apresentador, para correspondência e contatos durante o VI 

SENUT. 

3.5 O relator/apresentador deverá estar, obrigatoriamente, inscrito no evento, no 

ato da submissão do(s) trabalho(s) científico(s). 



3.6 O relator/apresentador deverá ser o primeiro autor do trabalho. 

3.7 O relator/apresentador deverá encaminhar o comprovante de inscrição 

juntamente ao trabalho científico. E, quando for pertinente ao trabalho, 

encaminhar o parecer de aprovação do comitê de ética em Pesquisa com 

Seres Humanos e/ou Animais. 

 
4. FORMATAÇÂO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

4.1 Os trabalhos deverão ser redigidos na língua portuguesa e escritos na forma de 

Resumo Expandido Estruturado, contendo a seguintes itens: (a)Título, 

(b)Autores, (c) Filiação, (d) Introdução, (e) Procedimentos Metodológicos, (f) 

Resultados e Discussão, (g) Considerações Finais, (h) Referências (i) Palavras 

Chaves. 

4.2 Poderão ser incluídos no texto figuras (mapas, fotos ou gráficos) e tabelas, 

desde que sejam pertinentes ao trabalho apresentado. 

4.3 Deverá ser redigido na Fonte: TIMES NEW ROMAN, tamanho 12, 

espaçamento simples. 

4.4 Configuração da página em formato A4 (21 x 29,7cm), orientação tipo retrato, 

com margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm e paragráfos 

justificado. 

4.5 O trabalho não deve ultrapassar 2 LAUDAS, observando todas os 

espaçamentos e normas constantes no anexo 

4.6 O título dos resumos deverá ser centralizado, escrito em caixa alta, fonte Times 

New Roman, tamanho 14, no máximo 15 palavras.  

4.7 Após o título deverá ser deixada uma linha em branco. 

4.8 Nome dos autores deverá estar abaixo do título, escrito por extenso, somente o 

primeiro e o último nome, sendo os demais abreviados, a primeira letra em 

maiúsculo, todo o resto em minúsculo, fonte Times New Roman 11. 

4.9 Os nomes devem estar com numeração sobescrito, informando a instituição. 

4.10 O nome do relator/apresentador deve estar obrigatoriamente sublinhado. 

4.11 Palavras chaves, mínimo de três, alinhadas a esquerda, após o titulo.  

4.12 Introdução deverá conter uma contextualização inicial, objetivo e justificativa. 

4.13 Metodologia deverá ser concisa, clara e conter o percurso metodológico. 

4.14 Resultado e Discussão deverão incluir os principais resultados e devem 

interagir com a literatura. 

4.15  Citações devem seguir o sistema autor-data e quando for citada mais de 

uma, ordenar por ano e autor e, separados por ponto e vírgula. 

4.16 Referencias, devem ser listadas em ordem alfabética, escritas em alinhamento 

justificado com espaçamento simples e separadas entre si por um espaço 

simples.  

4.17 Tabelas os títulos ficam acima, devem ser preta e branca, centralizadas e 

numeradas em arábico e fonte 9 ou 10. As figuras podem ser coloridas e o 

titulo ficar abaixo. 

5. SUBMISSÂO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
5.1 A submissão do trabalho está condicionada à inscrição do relator no evento até 

o dia 12 de abril de 2019. 
5.2 Os relatores devem submeter o trabalho científico para o e-mail 

<<6senut4fenut@gmail.com>>, em arquivo PDF, para a comissão de 
avaliação.  



5.3  O relator deve encaminhar para o e-mail << 6senut4fenut@gmail.com>>, o 
comprovante de inscrição expedido pela comissão de secretaria do evento. 

5.4 O relator de trabalhos científicos aprovados deverá submeter arquivo PDF 
referente ao E-Pôster (máximo 2MB) conforme prazo estipulado pela comissão 
científica. 
 

6. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

6.1 Os trabalhos científicos submetidos serão avaliados de acordo com alguns 
critérios: (a) relevância do tema; (b) originalidade; (c) o título do resumo 
expressa seu conteúdo, (d) apresentado de forma clara e concisa;(e) estrutura 
e formatação; (f) clareza, coerência e coesão em todo o texto; (g) coerência 
metodológica; (h) coerência na linguagem científica; (i) referências segundo  
ABNT vigente. 

6.2 Os resumos dos trabalhos serão encaminhados para avaliação de consultores 
ad hoc na forma cega, ou seja, sem as informações sobre a autoria e a 
Instituição de realização do trabalho. Os trabalhos aprovados serão divulgados 
via e-mail do relator e no mural do Curso Bacharelado em Nutrição. 

6.3 Comissão Julgadora reserva-se o direito de desclassificar os trabalhos 
científicos que não obedecerem às normas de formatação. 

6.4 Os trabalhos aprovados com ressalvas terão 2 dias para correção e 
(re)submissão, caso não seja atendidos os ajustes necessários e a data de 
(re)nvios, automaticamente estes trabalhos, não farão parte do evento 
cientifico, tendo como justificativa o não atendimento das considerações 
sugeridas. 

 
 

7. CRONOGRAMA REFERENTE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

7.1 A Divulgação dos trabalhos aceitos respeitará a ordem de submissão e 
acontecerá até 30 de abril. 

7.2 Envio de E-Poster (pdf) para a comissão científica: até 02 de maio de 2019. 
7.3 Envio da apresentação oral (ppt.) para a comissão científica: até 02 de maio 

de 2019. 

7.4 Divulgação do mapa de apresentação dos trabalhos: A partir de 06 de maio 
de 2019. 
 

8.  CRITERIOS DE ESCOLHA E APRESENTAÇÃO ORAL 
 

8.1  Caberá a Comissão julgadora indicar segundo a relevância do tema e a 
organização/formatação do trabalho, a apresentação oral de um trabalho 
segundo as subáreas temáticas, conforme disposto no item 2. 

8.2 As apresentações dos Trabalhos do tipo ORAL terá com duração de 15  
minutos para exposição e 5 minutos para arguição. 
 

9. APRESENTAÇÂO E-PÔSTER 
10. Deve ser desenvolvido  em uma única página do power point (ppt ou pptx) com 

a medida de 28x38cm no modelo retrato ou 38x28 no modelo paisagem, 
contendo a mesma estrutura do trabalho escrito. 

 
11. PREMIAÇÂO 
11.1 Os cinco (5) melhores trabalhos serão apresentados na modalidade oral, onde 

os 1°, 2° e 3° lugares dessa modalidade e da modalidade banner receberão 
um certificado de menção honrosa. 
 



12. CLÁUSULA DE RESERVA 
11.1 À Comissão Científica da VI Semana de Nutrição, reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos, bem como as situações não previstas no presente 
Edital. 

 
 
 

ANDREA GOMES DA S. SANTANA 

ANA CIBELE PEREIRA SOUSA 

IANA BANTIM F. CALOU 

JÉSSICA PINHEIRO MENDES SAMPAIO 

JOILANE ALVES PEREIRA FREIRE 

MAYARA MONTE FEITOSA 

STELLA REGINA ARCANJO MEDEIROS 

Comissão Científica -  VI SENUT 


