7º CONGRESSO DE NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL

Orientações para a submissão de trabalhos científicos
- Poderão ser inscritos trabalhos caracterizados como investigativos, descritivos, de
revisão sistemática ou integrativa;
- As inscrições serão efetuadas no período de 01 Abril a 01 de Junho de 2020,
exclusivamente

por

e-mail,

para

o

endereço

eletrônico

simposio@nutricaocomportamental.com.br
- Os trabalhos submetidos serão encaminhados para os avaliadores na forma cega, ou
seja, sem as informações sobre a autoria e a Instituição de realização do trabalho;
- Na submissão do trabalho deverá ser informado o endereço eletrônico completo do autor
apresentador, para correspondência e contatos durante o evento.
CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
- O autor apresentador do trabalho deverá estar inscrito no evento, cuja efetivação da
inscrição deverá ser realizada até 31 de julho de 2020, por meio do site do evento
www.nutricaocomportamental.com.br
- Cada trabalho poderá ter no máximo até quatro autores (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);
- Os trabalhos podem ser redigidos na língua portuguesa ou inglesa, na forma de resumo;
os trabalhos deverão ser inéditos, sendo a responsabilidade de observação deste critério
do(s) próprio(s) autor(es);
- Os trabalhos devem contemplar avaliação de comportamentos alimentares, ou
seja: como, porque, de que forma, com quem, sentimentos e crenças relacionados.
Não serão aceitos trabalhos que avaliarem APENAS consumo alimentar, ou
parâmetros antropométricos, ou clínicos - a não ser que estes tenham relação com
comportamentos alimentares. Resumos fora deste parâmetro não serão aceitos. No
caso de revisões, não serão aceitas revisões simples, sem resultados estruturados;

- Os trabalhos realizados com seres humanos - seja de intervenção e/ou experimentais devem comprovar que foram aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
informando no Resumo o número de protocolo desta aprovação. Em casos de trabalhos
em que a coleta de dados foi realizada apenas por meio de entrevistas, será aceito a
menção no Resumo do uso do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido);
- Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade Oral ou Pôster, ficando ao
encargo da Comissão de Avaliação de Trabalhos a definição sobre a forma de
apresentação - serão selecionados para a apresentação na modalidade Oral os trabalhos
que obtiverem as melhores pontuações na avaliação;
- A divulgação dos resultados das avaliações dos trabalhos submetidos ao Congresso
ocorrerá até 10 de Julho de 2020, por e-mail para autor apresentador.
INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
I - Limitar-se ao mínimo de 2500 e máximo de 3500 caracteres com espaços. Não conter
figuras, gráficos, tabelas ou imagens. Não utilizar siglas e abreviaturas ao longo do texto;
II – Título: Escrever o título com letras maiúsculas, logo abaixo do limite superior e
centralizado.
III Indicação de autores:
a) em ordem de autoria com o número máximo de quatro (4) autores;
b) nomes completos - o nome do apresentador do trabalho deverá estar sublinhado constar o endereço eletrônico do apresentador;
IV- Indicação de Instituição:
a) nome completo por extenso e sigla da Instituição a qual o trabalho está relacionado,
indicando a cidade, estado e país. No caso de mais de uma Instituição relacionada, citar
os dados da Instituição na linha logo abaixo ao da primeira Instituição
PALAVRAS CHAVE: Indicar de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e
vírgula. Evitar palavras presentes no Título. Usar os descritores em Ciências da Saúde
http://decs.bvs.br/
CORPO TEXTO:
- O corpo do texto do trabalho deverá estar em fonte Times New Roman, fonte 12 e os
títulos de seções devem estar centralizados, com letra maiúscula, em negrito e em fonte
Times New Roman, fonte 12
- Na introdução, apresentar o tema/assunto do trabalho e importância do mesmo
(justificativa)

- Apresentar o(s) objetivo(s) do trabalho
- No método descrever os procedimentos, incluindo forma de análise dos dados
- Expor os resultados ou achados principais (Não serão aceitos trabalhos sem resultados
consistentes ou afirmações como “resultados serão observados; ou serão discutidos ou
conduzirão a...”)
- Nas conclusões apresentar objetivamente o(s) resultado(s) alcançado(s)/obtido(s) com o
trabalho em conformidade com o(s) objetivo(s)
- Não devem ser indicadas referências bibliográficas.
AVALIAÇÃO
- Os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Avaliação de Trabalhos, seguindo os
critérios:
1. Originalidade e relevância
2. Qualidade do Método
3. Adequação do texto e apresentação dos resultados
4. Conclusões pertinentes aos objetivos e dados apresentados
A Comissão de Avaliação de Trabalhos indicará os resumos aceitos à apresentação na
modalidade Pôster ou Oral.
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