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1 Normas para a submissão de trabalhos científicos

Ao submeter o trabalho, o autor principal (primeiro autor) deverá estar inscrito no VIII
Seminário do Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT) (Link para formulário
de inscrição. Não haverá restrição ao número de autores por trabalho ou ao número de trabalhos por
autor. Link do formulário  de inscrição: https://forms.gle/MX2SV2P2LQLD4HMZ6

Todos os trabalhos científicos deverão ser submetidos exclusivamente por meio do
preenchimento do formulário https://forms.gle/4NpU7mktQXXrR72y9) disponível no site do
Programa de Pós-Graduação em Nutrição (PPGNUT). entre os dias 08 de outubro a 08 de
novembro de 2021. Os resultados dos trabalhos aceitos serão divulgados até o dia 12 de novembro
de 2021. Não serão aceitas submissões que não respeitem as recomendações para o envio. Os
autores se responsabilizam por qualquer problema decorrido no ato da  submissão.

O formulário para envio dos trabalhos terá campos separados para título e autores. No título,
assim como no corpo do resumo, não deverá haver identificação dos autores ou do serviço de
origem dos trabalhos.

Os trabalhos submetidos devem incluir: resumo, infográfico e vídeo da apresentação do
mesmo. O resumo deverá ser inserido no formulário eletrônico do site e deverá ser dividido em:
justificativa, material e método, resultados e conclusão. O tamanho máximo do resumo deverá
conter no máximo 2.000 caracteres. Título, autores e palavras-chave não entrarão na contagem do
número de caracteres. Tabelas em Word, Excel e gráficos não poderão ser incluídos no texto do
resumo do formulário eletrônico, entretanto poderá ser incluído no infográfico. O infográfico é uma
representação visual de informações e dados. Os elementos esperados em um infográfico são:
textos, imagens, gráficos e diagramas capazes de representar uma informação de forma clara e
objetiva. Para esta submissão o único critério de formatação solicitado é que a imagem esteja em
layout para Instagram. Você pode ter acesso a um modelo de infográfico neste link:
https://www.instagram.com/p/CEonBiqHv1m/?utm_medium=copy_link. O vídeo será referente a
apresentação do infográfico. Deve ter entre 2 e 3 minutos. Importante salientar que, o(s) autor(es)
não necessariamente, precisam aparecer no vídeo. Sendo permitida (e recomendada) a gravação do
vídeo usando apenas a imagem do infográfico e o áudio do autor, em português. O infográfico e o
vídeo com a sua apresentação deverão ser anexados no campo indicado no próprio formulário.

Poderão ser submetidos trabalhos desenvolvidos por alunos de graduação e pós-graduação,
vinculados ou não à Universidade Federal de Goiás e com temas na área da Nutrição e Saúde e
afins.

Os trabalhos poderão ser enviados em duas categorias:
● Categoria 1: Diagnóstico e Intervenção Nutricional: Estudos envolvendo indicadores clínicos,

dietéticos, genéticos/genômicos, antropométricos e bioquímicos na saúde e na doença, com
ênfase em alimentação e nutrição, bem como em exercício físico. Aplicação de estratégias de
intervenção em estudos in vitro, em modelos animais e em humanos, com objetivo de contribuir
para a redução de fatores de risco à saúde, para o tratamento de doenças e para o aprimoramento
do desempenho físico e esportivo.

https://forms.gle/MX2SV2P2LQLD4HMZ6
https://forms.gle/4NpU7mktQXXrR72y9
https://www.instagram.com/p/CEonBiqHv1m/?utm_medium=copy_link


● Categoria 2: Segurança Alimentar e Nutricional e Ciência de Alimentos: Estudos envolvendo
políticas, programas e projetos em alimentação, nutrição e saúde, com ênfase nos agravos
nutricionais. Estudos acerca da qualidade dos alimentos em diferentes sistemas alimentares,
visando à saúde e aplicações tecnológicas.

Após a submissão do trabalho não serão aceitas modificações, inclusão ou exclusão de
autores, ou qualquer tipo de alteração nos arquivos submetidos.

Todos os vídeos de trabalhos aprovados, serão publicados no canal do youtube da Faculdade
de Nutrição da UFG (https://www.youtube.com/channel/UC0ilfT4OYoeRZY1ppze5eqA). Todos os
infográficos aprovados serão publicados no Instagram da Faculdade de Nutrição (@fanutufg) no dia
18/11/21. Todos os trabalhos aprovados serão certificados como apresentados no evento.

Os três melhores trabalhos completos (resumo + vídeo) em cada categoria (1 e 2), receberão
menção honrosa e serão reproduzidos no canal oficial do Youtube da Universidade Federal de
Goiás durante o VIII seminário do PPGNUT a partir das 10h10min do dia 19 de novembro de 2021.
Quanto aos infográficos em layout para instagram, receberão certificado de menção honrosa, os três
mais comentados no Instagram (@fanutufg), independente de categoria, no prazo de 24h a partir do
horário de publicação.

3 Dos Critérios de Avaliação

A avaliação dos trabalhos científicos completos (resumo + vídeo), para fins de premiação,
será realizada por uma comissão científica com conhecimento técnico seguindo os critérios
dispostos no Quadro 1.

Quadro 1. Critérios de Avaliação de Resumos e Projetos

Critérios de Avaliação de Resumos e Projetos Pontuação Máxima

1. Atendimento das normas do edital 1 ponto

2. Relevância científica do trabalho para a comunidade 3 pontos

3. Inovação e ampliação do conhecimento científico 3 pontos

4. Criatividade e comunicação 2 pontos

5. Participação conjunta de alunos da graduação e
pós-graduação

1 ponto

TOTAL 10 pontos

Os infográficos publicados no instagram Instagram (@fanutufg) serão avaliados pelo
número de comentários na postagem, independente de categoria, no prazo de 24h a iniciar do
horário da publicação no dia 18 de novembro de 2021. Contabilizados pela comissão
organizadora do evento.

https://www.youtube.com/channel/UC0ilfT4OYoeRZY1ppze5eqA

