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NORMAS GERAIS

1. O objetivo do Concurso de Projetos de Pesquisa e Resultados de Estudos é
evidenciar as contribuições científica, clínica, social e/ou de inovação das pesquisas em
Nutrição e Saúde.

2. Para a edição 2020, poderão se inscrever graduandos e pós-graduandos em
cursos de Nutrição e/ou áreas afins tanto da UFG quanto externos. Os resumos
(Apêndice A) deverão ser enviados para o e-mail seminarioppgnutufg@gmail.com até o
dia 09 de novembro às 23h59min. Resumos submetidos após este horário serão
desclassificados.

3. Os trabalhos selecionados serão apresentados na forma de TED Talks em duas
modalidades: apresentações de Projetos de Pesquisa e Resultados de Estudos. TED
Talks são vídeos em falas curtas e tem como intenção principal propagar uma ideia.
Assim, os trabalhos serão apresentados na forma de vídeos gravados, na posição
horizontal, com duração mínima de 4 e máxima de 5 minutos. Veja um exemplo de TED
Talks https://www.youtube.com/watch?v=67NZXwWNVkw.

4. Os candidatos inscritos deverão apresentar seus Projetos de Pesquisa ou
Resultados de Estudos em linguagem apropriada para público não especializado,
conforme normas detalhadas (Apêndice B), com base em proposta desenvolvida pela
Universidade de Queensland, Austrália (disponível em
https://threeminutethesis.uq.edu.au/).

5. O resultado dos resumos aprovados será divulgado no dia 13 de novembro de
2020.

6. Os vídeos com a apresentação dos Projetos de Pesquisa e dos Resultados de
Estudos deverão ser enviados em formato MP4 para o e-mail
seminarioppgnutufg@gmail.com até o dia 20 de novembro de 2020. Ao enviar o vídeo,
cada candidato deverá definir qual será a hashtag utilizada na postagem do vídeo,
relacionada ao tema do trabalho.

7. Os vídeos com as apresentações serão postados no perfil do Instagram do
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Nutrição da UFG
(@ppgnut.ufg).

8. A divulgação dos vídeos no perfil do Instagram @ppgnut.ufg ocorrerá entre 23 a 29
de novembro de 2020.

9. Todos os participantes receberão certificados de apresentação.
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10. A avaliação dos vídeos dos Projetos de Pesquisa e dos Resultados de Estudos,
para fins de premiação, será realizada por uma comissão científica com conhecimento
técnico da área e pelo número de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. A nota
será dividida em 50 % da avaliação da comissão científica e 50 % das redes sociais.
Cada curtida equivale a 1 ponto e compartilhamento 2 pontos. O candidato que tiver maior
pontuação ganhará 50% e os demais serão ranqueados segundo o total de pontos
obtidos. Serão pontuadas curtidas e compartilhamentos realizados no perfil do Instagram
@ppgnut.ufg.

11. Serão premiados os três melhores vídeos em cada modalidade, com certificados
de primeiro, segundo e terceiro lugares, segundo julgamento da comissão baseado em
critérios específicos (Apêndice C).

12.Os resultados serão computados e divulgados durante o evento, dia 30 de
novembro de 2020.



APÊNDICE A – NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS1

Um resumo simples, estruturado de acordo com as normas abaixo, deverá ser
enviado para o e-mail seminarioppgnutufg@gmail.com até às 23h59min do dia 09 de
novembro de 2020, conforme item 2. O resumo deverá conter:

Título Escrever o título com letras MAIÚSCULAS, em negrito, logo abaixo
do limite superior e centralizado.

Autores

Nomes dos autores iniciando pelo sobrenome com letras maiúsculas,
finalizando no primeiro nome (completos).
Nome do primeiro autor em primeiro lugar, seguido do nome dos
coautores (colaboradores) e o nome do orientador por último. Não
colocar titulações e nenhum destaque aos nomes, os quais deverão
ser separados por ponto e vírgula.
Exemplo: TEIXEIRA, Gabriel; LÔBO, Ana Paula; SOUSA, Camila
Garcia.

Instituição

O nome dos autores, seguido do nome completo da Instituição, sigla,
unidade acadêmica a qual o trabalho está relacionado, instituição
financiadora (quando houver) e endereço eletrônico deverão ser
colocados como nota de fim de texto.
Exemplo: TEIXEIRA, Gabriel. Universidade Federal de Goiás (UFG),
Faculdade de Nutrição, e-mail: teixeira@yahoo.com

Resumo

O resumo deverá ser escrito em língua Portuguesa (português do
Brasil) sob a forma de resumo simples (uma página) com no máximo
250 palavras. Os resumos deverão ser digitados com fonte Arial 12,
espaço simples entre linhas, folha A4, em área com margens de 2,5
cm (superior, inferior, esquerda e direita). O resumo deverá ter a
seguinte sequência estrutural:
a) Justificativa
b)Objetivos
c)Metodologia
d)Resultados
e)Conclusão
Para os projetos de pesquisa, o item “d” deve ser substituído por
“Resultados esperados” e o item “e” não deve ser apresentado.

Palavras-chave Indicar, no máximo, quatro palavras-chave ao final do resumo

Modalidade ( ) Apresentação de Projetos de Pesquisa
( ) Apresentação de Resultados de Estudos

1. Elaborado com base no Modelo Conpeex 2018
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APÊNDICE B – REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO

• As modalidades de apresentação serão Projetos de Pesquisa e Resultados
de Estudos.

• O candidato deverá apresentar o seu projeto ou seus resultados (parciais ou
finais).

• A apresentação deverá ser realizada no formato de TED Talks, que consiste
em vídeos com falas curtas e tem como intenção principal propagar uma ideia.

• Os vídeos deverão ser gravados na posição horizontal com duração mínima
de 4 e máxima de 5 minutos. Candidatos que ultrapassarem o tempo serão
desqualificados.

• As apresentações deverão ser feitas oralmente em língua Portuguesa.

APÊNDICE C – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO

• A avaliação dos vídeos dos Projetos de Pesquisa e dos Resultados de Estudos,
para fins de premiação, será realizada por uma comissão científica com conhecimento
técnico da área e pelo número de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. A nota
será dividida em 50 % da avaliação da comissão científica e 50 % das redes sociais.

COMISSÃO CIENTÍFICA
Compreensão e conteúdo:

• O vídeo com a apresentação possibilitou compreender os fundamentos para a
pergunta de pesquisa e seu significado? (Modalidade apresentação de projetos)

• O vídeo com a apresentação descreveu claramente os principais resultados da
pesquisa, incluindo as conclusões e desfechos? (Modalidade apresentação de
resultados)

• A apresentação seguiu uma sequência clara e lógica?
• O tema do trabalho final de curso/dissertação/tese, os principais resultados e

importância da investigação e dos desfechos foram comunicados em língua apropriada
para um público não especializado?

• O apresentador evitou o jargão científico, explicou a terminologia e forneceu
informações adequadas do referencial teórico para ilustrar pontos de vista?

• O apresentador usou o tempo adequado em cada elemento de sua apresentação –
ou gastou tempo desproporcional em um aspecto ou terminou a apresentação de forma
“atropelada”?
Engajamento, Comunicação e Criatividade:

• A apresentação teve o potencial de fazer o público querer saber mais?
• O apresentador foi cuidadoso para não banalizar ou generalizar a sua pesquisa?
• O apresentador transmitiu entusiasmo com sua pesquisa?
• O apresentador mostrou presença de palco adequada, contato visual e alcance

vocal, manteve um ritmo constante, e teve uma postura confiante?
• O apresentador foi criativo?



ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS

• Será contabilizado o número de curtidas do vídeo de cada candidato publicado no
perfil do Instagram do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade
de Nutrição-UFG (@ppgnut.ufg).
• Será contabilizado o número de compartilhamentos do vídeo postado no perfil
@ppgnut.ufg nos stories de terceiros, marcando o perfil do Programa de Pós-Graduação
em Nutrição e Saúde e a hashtag #viiseminarioppgnut no compartilhamento.
• Cada curtida equivale a 1 ponto e compartilhamento 2 pontos. O candidato que
tiver maior pontuação ganhará 50% e os demais serão ranqueados segundo o total de
pontos obtidos. Serão pontuadas curtidas e compartilhamentos realizados no perfil do
Instagram @ppgnut.ufg.
• A pontuação final do engajamento nas redes sociais será a soma da pontuação
total com o alcance (métrica do instagram para dimensionar o número de contas
alcançadas da publicação).
Ex: 100 pontos de curtida + 300 pontos de compartilhamento + 391 alcance = 791 pontos.
Considerando que este foi o candidato com maior nota, ele terá nota máxima (10,0 pontos)
no quesito redes sociais. Um candidato que ficar com 600 pontos, terá nota = 7,6 (600
pontos*10,0 – nota máxima/ 791 pontuação máxima obtida).
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