
 
 
 
 
 
 

V SEMANA DO NUTRICIONISTA 
Atualização e inovações nas diversas áreas de atuação do nutricionista 

 
EDITAL 

 
 
O curso de Nutrição da Faculdade UNINASSAU da unidade de João Pessoa vem por meio 

deste presente edital abrir inscrição para a participação dos discentes da graduação da 

Faculdade UNINASSAU para a V SEMANA DO NUTRICIONISTA - Atualização e 

inovações nas diversas áreas de atuação do nutricionista. O evento visa estimular o 

desenvolvimento de habilidades na área de Ciências da Nutrição e também será dedicado à 

apresentação de trabalhos científicos, divididos em categorias, realizados pelos discentes da 

instituição, sob a supervisão de professor colaborador UNINASSAU do curso de Nutrição, 

visando a disseminação do saber científico. 

 

Art. 1º - Os resumos dos trabalhos científicos sobre a temática do evento deverão ser 
enviados para o e-mail (resumosnutri@gmail.com) da comissão científica tendo no título do 
e-mail o nome do trabalho completo. Os trabalhos serão avaliados apenas se enviados até o 
dia 27 de agosto de 2018 às 23h e 59 min. 
 
 
§1º - Os trabalhos serão de autoria individual e/ou em co-autoria. Deverá em caráter 

obrigatório a inclusão de um professor orientador, dessa forma, fica limitado ao número de 4 
alunos (1 autor principal e 3 co-autores) e 1 professor orientador (totalizando 5 autores). 

 

§2º - Poderão ser apresentados resultados de pesquisas (TCCs), projetos de pesquisas 
(pesquisas em andamento), trabalhos de extensão e monitoria que contemplem a área de 

Ciências da Nutrição. 

 

§3º - Todos os trabalhos serão apresentados oralmente em formato de pôsteres. O material do 

pôster fica a critério dos autores (papel, lona ou papel fotográfico). 

 

§4º Cada trabalho deverá ser apresentado por um único membro do grupo; 

 

§5º - Se aprovado o trabalho científico, o aceite será enviado para o e-mail do(s) autor(es); 
 
 
§ 6º - Com fundamento nas disposições da lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, os autores 

dos trabalhos aprovados para publicação autorizam a disponibilização gratuita da obra citada, 

sem ressarcimento de direitos autorais, para fins de leitura, impressão e/ou download pela 

internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Faculdade UNINASSAU – 

Unidade João Pessoa, a partir da data do recebimento para avaliação pela Comissão 

Científica. 
 
 
§ 7º - Os autores só poderão submeter 02 (duas) produções científicas.  
 

 

§ 8º - Cada aluno ou grupo deverá escolher o tema a ser desenvolvido no trabalho estando 

dentro do contexto temático do evento  
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§9º - Todos os trabalhos submetidos deverão ser inéditos, bem como apresentar relação 

temática com a área para o qual será encaminhado. 

 

DOS RESUMOS 
 

Art. 2º - Se aprovado, o aceite do resumo será enviado para o e-mail do(s) autor (es) até o dia 
28 de Agosto de 2018; 
 

Art. 3º - Os resumos dos pôsteres submetidos à inscrição no evento deverão ser enviados em 

arquivo Microsoft Word na seguinte formatação: 
 

Número Mínimo de caracteres: 250 (palavras) 

Número máximo de caracteres: 500 (palavras) 

 

Título – Times New Roman (Caixa Alta), fonte 12, centralizado na parte superior do resumo. 
Exemplo: AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NO BRASIL 
 

 
Titulação - Abaixo e alinhado à direita do título deve(m) constar o (s) nome (s) do (as) autor 
(as), em nota de rodapé a titulação e a instituição a que está(ão) vinculado(s). 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA¹ 
AUTOR 2² 
AUTOR 3³ 
AUTOR 44 

PROFESSOR ORIENTADOR5 

¹ Aluna do curso de Nutrição da Faculdade UNINASSAU; ² ....; ³ ....; 
 

 
Resumo - Logo em seguida a palavra RESUMO (em letras maiúsculas), igualmente 
centralizada, fonte 12 Times New Roman. 

 

Texto - O texto do resumo deve ser redigido em Times New Roman, tamanho 12, justificado, 
sem parágrafos (recuo), devendo apresentar, pelo menos, os seguintes elementos: 
INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS e CONCLUSÃO.  
  
Citação - O resumo deve ter como base no mínimo 5 artigos dos últimos 5 anos. Dentro do 
resumo as citações deverão ser indiretas, bastando a menção ao autor e a data da publicação, 
ex.: assim se pode afirmar com relação às Cortes Constitucionais (FAVOREAU, 2004).  
 

Espaçamento - Espaçamento para o corpo do texto do resumo: 1,5 (justificado) 

 

Lista de referência – As referências do resumo devem estar abaixo do mesmo, nas normas 

das ABNT. Essa lista de referências não estão incluídas na contagem das palavras. 

 

Art. 4º - Os resumos aprovados serão expostos (pôsteres) perante banca examinadora que 
passará durante o horário reservado à apresentação, e se aceitos, poderão ser veiculados ou 

publicados na internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Faculdade 
UNINASSAU – Unidade João Pessoa; 



 
 
 
 
 
 

V SEMANA DO NUTRICIONISTA 
Atualização e inovações nas diversas áreas de atuação do nutricionista 

 
EDITAL 

 
 

Art. 5º - Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica e estão passíveis dos 

seguintes julgamentos: ACEITO PARA PUBLICAÇÃO; NÃO ACEITO PARA 
PUBLICAÇÃO. 

 

§1º Trabalhos com conteúdo não autoral – não apresentando a devida citação – serão 
liminarmente excluídos do certame da apreciação da Comissão Científica do evento. 
 

§ 2º - Da decisão da Comissão não caberá recurso. 

 

Art. 6º - Os trabalhos que não seguirem as normas indicadas não serão avaliados. 

 

DO PÔSTER E DA EXPOSIÇÃO ORAL DOS RESUMOS 

 

Art. 7º - Os resumos aprovados para a publicação na modalidade pôster serão expostos 

durante a realização da V SEMANA DO NUTRICIONISTA - Atualização e inovações nas 

diversas áreas de atuação do nutricionista, no hall de entrada do Auditório da Faculdade 
UNINASSAU de João Pessoa – Unidade Epitácio Pessoa, no dia 31 de agosto de 2018. Sendo 

divulgado o aceite e o dia de apresentação, conforme cronograma. 
 
 

Art. 8º A apresentação do conteúdo do pôster deve ser distribuída em um painel com espaço 

útil de 1,00 m de altura por 0,80 m de largura, cuja produção é de responsabilidade do autor 
(es) e seguir as seguintes especificações: 
 

I - O texto do pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos 1m; 
 
 

II - Deve constar: título, nome do(s) autor(es) e do professor orientador, titulação, instituição 
e cidade/Estado de ambos; 
 
 

III – O corpo do texto será composto por: Introdução, Metodologia, Resultado, Conclusão e 
Referências, os quais devem ser escritos em texto corrido, sendo organizadas as informações 
de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas; Respeitando as 
normas de ABNT. 

 

IV - Poderá haver ilustração com fotos, gráficos e tabelas; 
 
 

Art. 9. A apresentação oral dos pôsters será realizada nos dias 31 de Agosto de 2018, em 

horários a serem estabelecidos e divulgados oportunamente, e dar-se-á perante uma comissão 
examinadora, com duração de 10 minutos, tendo cada membro da comissão 5 minutos para 

inquirir o participante e tecer seus comentários, sem réplicas. 
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DOS PRAZOS 

 

Art. 10 – Os prazos para as inscrições do evento, submissão de trabalhos e apresentações são 

os seguintes: 
 

a) Data limite para inscrição de resumos científicos: 27 de Agosto de 2018;  
b) Data limite para inscrição como ouvinte: Até se esgotarem as vagas do Auditório da 

Faculdade Maurício de Nassau. 
c) Data de divulgação dos resumos aceitos e calendário de apresentações: 28 de Agosto de 
2018.  
d) Data de apresentação: 31 de agosto de 2018 das 09:00 às 11:00 hs 

 

DA CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 

 

Art. 11 - A V SEMANA DO NUTRICIONISTA - Atualização e inovações nas diversas 

áreas de atuação do nutricionista, contemplará 8 horas de atividade complementar, 

INCLUINDO participação nas palestras e apresentação dos pôsteres.  
 

 

João Pessoa, 15 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 

 

Flavia Simonesi 

Diretora – Unidade João Pessoa  
Faculdade Maurício de Nassau 

 
 
 

 

Marli Daiana da Silva Melo 

Coordenador Acadêmico – Unidade João Pessoa 

Faculdade Maurício de Nassau 

 

 

 

 

Comissão Científica e Organizadora do Evento 

 

ADRIANA PAULA BRAZ DE SOUZA 

LIGA ACADÊMICA DE PATOLOGIA 


