
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XIV Jornada de Nutrição: inovação e atualidades em nutrição 

 

Regulamento 

1. Disposições Gerais 

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (PROPPEX), no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, comunica as normas e condições estabelecidas para 

inscrição e apresentação de trabalhos durante a XIV Jornada de Nutrição: inovação e 

atualidades em nutrição, que se realizará no período de 06 a 07 de novembro de 2018. O 

evento fortalece a investigação científica, a aplicabilidade e a socialização de seus 

resultados, estabelecendo uma interação entre os membros da comunidade acadêmica, ao 

mesmo tempo em que possibilita, por meio desse diálogo, a troca de experiências. O 

evento reúne acadêmicos e docentes de graduação, com o objetivo de discutir temas 

relevantes à nutrição, no que diz respeito a assuntos como inovação e atualidades 

em nutrição, trazendo para discussão assuntos variados de interesse da comunidade 

acadêmica e profissional, estimulando o pensamento crítico e debates que enriqueçam o 

conhecimento dos participantes. O programa conta com profissionais de referência em 

suas áreas, contribuindo para a qualidade científica do evento. 

 

2. Objetivo 

O evento objetiva promover a divulgação e o intercâmbio dos resultados de pesquisa, 

oriundos de atividades de acadêmicos de graduação, sob a orientação de docentes. Busca 

também estimular a produção científica dos alunos, visando ao conhecimento na 

comunidade acadêmica e profissional, além do pensamento crítico e debates que 

enriqueçam o conhecimento dos participantes. 

 

3. Participação  

Poderão apresentar trabalhos durante a Jornada de Nutrição 2018 acadêmicos de cursos 

da graduação em Nutrição e Enfermagem da Universidade Feevale e de outras instituições 

de ensino superior, sob a orientação de docentes. Os acadêmicos que concluíram seus 

cursos de graduação também poderão apresentar trabalhos no evento, desde que oriundos 

de suas atividades enquanto acadêmicos de graduação. 

 

4. Inscrição de trabalhos 

4.1 Inscrição: os autores deverão inscrever-se no evento por meio do formulário 

eletrônico de inscrições. Para a inscrição, exige-se a submissão de um resumo, conforme 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

item 7. O período de inscrições de trabalhos é de 03 de setembro até as 20h do dia 10 

de outubro de 2018. As inscrições serão validadas somente após o envio do resumo, do 

preenchimento de todas as informações necessárias, por meio da página do evento e 

mediante o pagamento da taxa de inscrição, atendendo aos requisitos descritos a seguir.  

4.1.2 Preenchimento dos dados referentes aos demais autores e orientadores. Serão 

aceitos até 5 (cinco) autores e 1 (um) orientador por trabalho, sendo o campo 

orientador como não obrigatório. No caso de discentes, é obrigatório ter um 

orientador; encaminhamento do trabalho, conforme as normas de submissão 

estabelecidas no item 7 deste regulamento;  

4.1.3 O inscrito poderá submeter até 2 (dois) trabalhos no evento como autor 

principal. A inscrição do segundo trabalho (pelo mesmo autor) não acarretará ônus 

adicional, além do valor inicial de inscrição. Nesses casos, o autor deverá pagar 

primeiro sua inscrição e depois contatar a organização do evento para adicionar o 

segundo trabalho, através do e-mail jornadanutricao@feevale.br. Cada trabalho 

inscrito deverá conter um autor principal e um orientador (opcional). A ordenação dos 

nomes dos demais autores no ato da inscrição corresponderá à ordem dos nomes que 

constará na publicação dos resumos e na impressão dos certificados. 

4.1.4 As inscrições incompletas serão desconsideradas.  

4.1.5 Cada trabalho deverá ser inscrito, individualmente, por um dos autores, ficando 

expressamente vedadas inscrições múltiplas de um mesmo trabalho.  

A Universidade Feevale não se responsabiliza por inscrições via internet não 

recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 

de congestionamento das linhas de comunicação, bem como em função de outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados. Ao término do processo de 

inscrição, o autor e o orientador principais receberão uma mensagem eletrônica em 

seu endereço de e-mail cadastrado, indicando o envio e sucesso na submissão do 

trabalho.  

4.2 Confirmação da inscrição: a inscrição somente se confirmará após o envio do trabalho 

e do pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser realizado por meio de cartão de 

crédito ou através de boleto bancário, que será emitido ao término do preenchimento da 

ficha de inscrição. A taxa poderá ser paga somente dentro do período de inscrições. Os 

valores estão disponíveis para consulta no site do evento.  

4.3 A informação sobre o aceite do trabalho será divulgada no site do evento até o dia 29 

de outubro de 2018. 
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5. Do compromisso e da responsabilidade 

Fica sendo de responsabilidade do autor principal autorizar, sem encargos, a publicação 

de seus trabalhos nos anais do evento, bem como as imagens fotográficas e seu nome em 

outras divulgações, publicações, impressos sem fins lucrativos. Além disso, o inscrito é 

responsável pela veracidade e autenticidade do seu trabalho. 

 

6. Da área do conhecimento dos trabalhos 

Os temas dos trabalhos submetidos à XIV Jornada de Nutrição: inovação e atualidades 

em nutrição deverão ser classificados em uma área temática principal, conforme relação 

a seguir: 

- Nutrição Clínica 

- Empreendedorismo na Área da Saúde 

- Saúde Pública 

- Alimentação Coletiva 

- Nutrição no Esporte 

- Tecnologia de Alimentos  

 

7. Das normas de submissão de resumo 

7.1 Estrutura 

- Título centralizado em português. 

- A nominata de autores deverá estar a um espaço simples do título, alinhada à direita, 

com o nome completo do primeiro autor, seguido dos coautores, na ordem definida pelo 

grupo. Após o nome do autor, deverá ser inserida uma nota de rodapé, com o nome de 

sua instituição de origem. Na sequência, em um novo parágrafo, a nominata dos 

orientadores, observando a mesma instrução definida para os autores. 

- O resumo deve ressaltar o tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, os resultados 

parciais ou finais e as considerações finais do trabalho. As palavras-chave devem figurar 

logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “palavras-chave”, separadas entre si por 

ponto e finalizadas também por ponto. Devem ser no mínimo três e no máximo cinco 

palavras. 

7.2 Formatação 

- Tamanho da página: A4 (21 x 29,7cm) 

- Orientação: retrato 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm 

- Título: fonte Times New Roman, corpo 12, centralizado, negrito, caixa alta 

 

- Os resumos deverão seguir as seguintes exigências de apresentação e formatação:  

 Parágrafo único, justificado, com espaçamento simples entre linhas, utilizando 

como fonte o modelo Times New Roman, corpo 12; 

 Ser escritos em idioma nacional ou, alternativamente, em espanhol ou inglês para 

as apresentações internacionais;  

 Apresentar entre 900 e 2500 caracteres com espaços e conter os elementos a seguir 

especificados (não necessariamente nessa ordem): tema, justificativa, objetivos, 

metodologia, resultados parciais e ou finais, considerações finais e palavras-chave 

(mínimo três e máximo cinco palavras).  

 Os autores deverão submeter os trabalhos na forma de resumos com extensão .doc 

ou .docx no momento em que realizam a inscrição no evento. 

 

8. Das normas de elaboração do pôster  

Os pôsteres deverão ter dimensão de 0,9m de altura por 0,6m de largura, contendo os 

principais elementos do trabalho a ser apresentado. Na parte superior, em destaque, 

deverá apresentar o título do trabalho, o (s) nome (s) do (s) autores (s), do orientador (se 

houver) e a instituição de origem do trabalho inscrito. 

 

9. Da apresentação dos pôsteres 

Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do evento e deverão ser apresentados em 

forma de pôster, no dia 07 de novembro, às 13h, no local informado na programação do 

evento. 

 

10. Da avaliação dos trabalhos 

Os resumos de trabalhos inscritos passarão por uma análise prévia antes de sua 

apresentação no evento. Esta será realizada por uma comissão avaliadora, à qual caberá a 

decisão sobre sua aceitação (ou não) para apresentação do pôster durante o evento.  Será 

avaliada a relevância do trabalho em relação à área temática e a observância das regras 

de formatação do resumo previamente estabelecidas no item 7. Os trabalhos que não se 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

enquadrarem dentro das normas previamente estabelecidas serão automaticamente 

desclassificados.  

Os trabalhos serão avaliados de acordo com as áreas de inscrição, considerando os 

seguintes critérios de avaliação:  

- relação com a temática do evento e áreas da temática principal; 

- relevância do estudo; 

- clareza dos objetivos; 

- qualidade metodológica; 

- originalidade. 

 

11. Do certificado  

11.2. Dos certificados dos trabalhos 

11.2.1. Serão enviados para o e-mail cadastrado na inscrição, em até quinze dias após o 

término do evento. Ressaltamos que os nomes apresentados no certificado, bem como sua 

ordem sequencial, serão os mesmos informados na ficha de inscrição on-line, sendo de 

total responsabilidade do autor que efetuou a inscrição. Os autores declaram que estão 

cientes de que a efetivação da inscrição implica concordância e aceitação de todas as 

cláusulas e condições estabelecidas, autorizando, desde já, a publicação de seus trabalhos 

no hotsite do evento, a divulgação das imagens fotográficas e de seu nome em outras 

divulgações, publicações, impressos, obras literárias, com ou sem fins lucrativos, nos 

limites ora estabelecidos. 

 

12. Da concordância 

A inscrição implica concordância e aceitação de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas.  

 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da XIV Jornada de 

Nutrição: inovação e atualidades em nutrição. Eventuais dúvidas podem ser 

esclarecidas via e-mail: jornadanutricao@feevale.br. 
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