
 

SEMANA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO DA FAMINAS-BH 2019 

Nutricionista em foco: Profissionais de ponta em suas atuações e trajetórias. 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

A coordenação do curso de Nutrição da  FAMINAS-BH, por meio da Coordenadoria de Pesquisa e 

Extensão, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente Edital de 

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação e submissão de trabalhos 

Semana acadêmica de nutrição “Nutricionista em foco: Profissionais de ponta em suas atuações e 

trajetórias”.  

1. OBJETIVOS 

Evento científico proposto em comemoração ao dia do nutricionista, com o objetivo de aprimorar 

os conhecimentos científicos dos discentes dos cursos de Nutrição e demais áreas da saúde, além 

de profissionais já graduados, no que se refere às questões mais atuais no universo da ciência da 

nutrição. 

2. NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Os inscritos na Semana da Nutrição terão direito à submissão de dois trabalhos científicos sob a 

forma de resumos, os quais serão encaminhados para avaliação por uma Comissão Científica. Os 

resumos deverão ser encaminhados até o dia 18 de agosto de 2019. Após a avaliação realizada 

pela Comissão Científica, serão emitidos via e-mail os seguintes pareceres com relação ao resumo: 

deferido ou indeferido para a apresentação na semana acadêmica.  

O resumo poderá ser enviado por qualquer um dos autores do trabalho, desde que ele esteja 

inscrito na semana acadêmica. 

Links de inscrição: 

I. A inscrição no evento pelo autor do resumo deverá ser realizada pelo Sympla 

(https://www.sympla.com.br/semana-academica-de-nutricao-da-faminas-bh__574420)  até 

o dia 11 de agosto de 2019.  

II. O Resumo deverá ser submetido no seguinte link: https://forms.gle/FBrQsFSbFeQwQ3Fb9 

Atenção: não haverá devolução da taxa de inscrição, mesmo em caso de indeferimento do(s) 

resumo(s)! 



 

I. O resumo submetido deverá ser acompanhado do Termo de Anuência (Anexo 1) para que 

todos os autores, bem como o orientador e/ou orientadores, estejam cientes da submissão 

do trabalho. No caso de qualquer irregularidade, será aplicado um enquadramento disciplinar 

ao autor que fez a inscrição do trabalho e este será automaticamente INDEFERIDO. O envio 

do Termo deverá ser por e-mail, ao endereço cursodenutricao.faminasbh@gmail.com, tendo 

como assunto o título do trabalho submetido. 

 

II. Não serão aceitos: 

a) Resumo com mais de 7 (sete) autores incluindo o(s) orientador(es); 

b) Simples descrição de projeto; intenção de trabalho; trabalho só com resultados preliminares; 

c) Trabalho que não se caracterize como pesquisa científica;  

d) Resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo;  

e) Resumo que não descreva claramente os itens: 

a. Objetivo, Material e Métodos, Conclusões (para trabalhos quantitativos, conforme 

modelo no Anexo 2); ou 

b. Objetivo, percurso metodológico, Considerações Finais (para trabalhos qualitativos, 

conforme modelo no Anexo 2). 

 

III. Serão aceitos: 

a) Trabalhos científicos originais nos temas: 

a. Nutrição clínica,  

b. Nutrição social,  

c. Nutrição esportiva,  

d. Unidades de alimentação e nutrição, 

e. Tecnologia de alimentos, 

f. Gastronomia, 

g. Bioquímica e química de alimentos, 

h. Farmacologia aplicada a Nutrição e fitoterápicos, 

i. Nutrição experimental, e 

j. Microbiologia de alimentos. 

b) Trabalhos científicos de revisão bibliográfica (enquadrados como trabalhos qualitativos), nos 

temas: 

a. Nutrição clínica,  

b. Nutrição social,  

c. Nutrição esportiva,  



 

d. Unidades de alimentação e nutrição, 

e. Tecnologia de alimentos, 

f. Gastronomia, 

g. Bioquímica e química de alimentos, 

h. Farmacologia aplicada a Nutrição e fitoterápicos, 

i. Nutrição experimental, e 

j. Microbiologia de alimentos. 

3. COMO PREPARAR O RESUMO 

I. Prepare o resumo em português em um editor de texto, com no mínimo 4.200 e máximo 

8.600 caracteres, contando os espaços. Não haverá possibilidade de inclusão de figuras ou 

tabelas no resumo. Os textos deverão ser transferidos para o formulário on line de submissão 

dos trabalhos. 

II. O esquema do resumo deve estar de acordo com o modelo apresentado no Anexo 2. 

4. APRESENTAÇÃO DO RESUMO NA FORMA BANNER 

Os trabalhos aceitos pela Comissão Científica da Semana Acadêmica de Nutrição da FAMINAS-

BH, deverão ser apresentados na forma de Banner. 

O autor apresentador deverá expor o banner em local indicado no dia da apresentação (29/08/2019 

ou 30/08/2019) a partir das 18:00, nesse período o banner deverá ser apresentado para uma 

comissão avaliadora no período. A não apresentação implicará em desclassificação do trabalho.  

Observação: Em casos de atestado médico, ou demais atestados que comprovem a inviabilidade 

da presença do autor inscrito, outro autor poderá ser designado para a apresentação.  

Os três melhores trabalhos receberão premiação conforme abaixo: 

1º lugar: R$ 350,00  

2º lugar: R$ 200,00 

3º lugar: R$ 100,00  

5. PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 

Os resumos aprovados e apresentados na Semana acadêmica de nutrição da FAMINAS-Bh 

serão publicados na Revista Científica da FAMINAS, edição suplementar de 2019. 

 



 

6. COMISSÃO CIENTÍFICA INICIAL 

Dra. Adriana Nascimento de Sousa (FAMINAS-BH) 

Dra. Cristiane de Oliveira Lopes (Faculdade Pitágoras) 

Dr. Dhionne Corrêia Gomes (UFMG) 

Dra. Jordana Grazziela Alves Coelho dos Reis (UFMG) 

Dra. Marcela de Freitas Ferreira (FAMINAS-BH) 

Dr. Márcio Leandro Ribeiro de Souza (FAMINAS-BH) 

Dra. Natasha Delaqua Rici (FAMINAS-BH) 

Dra. Nathalia Sernizon Guimarães (UFMG) 

Dr. Rafael Teixeira de Mattos (Senac) 

Dra. Rita de Cássia Oliveira Sant'Ana (Universidade Federal de São Carlos) 

Dr. Renato Sathler Avelar (FAMINAS-BH) 

Me. Adriana Márcia Silveira (FAMINAS-BH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ANEXO 1 



 

 
 

8. ANEXO 2 



 

 

TITULO EM LETRAS MAÍUSCULAS 

Nomes dos Autores, com último sobrenome em letras maiúsculas, indicando à frente de 

cada nome as siglas IC (iniciação científica) para aluno e PQ (pesquisador) para orientador 

e co-orientador, se for o caso, indicando ainda o e-mail do autor principal. 

Ex.: Fulano de TAL (IC, INSTITUIÇÃO À QUAL PERTENCE, e-mail), Beltrano da SILVA 

(IC, INSTITUIÇÃO À QUAL PERTENCE) e Ciclano QUADROS (PO, INSTITUIÇÃO À 

QUAL PERTENCE) 

Sendo: IC- acadêmico, PO- professor orientador da pesquisa 

Indique 3 (três) palavras-chave, antecedidas da expressão “Palavras-Chave:” . 

Ex: Palavras-Chave: Abuso de autoridade; Liberdade de imprensa; Jornalismo. 

Texto propriamente dito: 

Trabalho Quantitativo Trabalho Qualitativo 

Introdução: Apresentação: 

Objetivo: Objetivo: 

Material e Métodos/Casuística: Percurso metodológico: 

Resultados e discussão: Desenvolvimento: 

Conclusões: Considerações finais: 

Agradecimentos: (se for o caso) 

Obs.: Os agradecimentos devem ser profissionais; agradecimento de natureza religiosa, política 

ou familiar, deve ser evitada. 

Bibliografia: (se for o caso) 

Ver exemplos básicos de citação bibliográfica no Manual de Normatização de Trabalhos 

Científicos da FAMINAS-BH. 

 


