
 
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
 

REGULAMENTO 1. Prazo: a data limite de envio dos resumos dos trabalhos científicos é 10 de Agosto      
de 2016, sendo obrigatório o fornecimento de um endereço eletrônico e telefone para contato, pois as  
informações  sobre  a  aceitação  do  trabalho  serão  feitas  exclusivamente  por  e---mail.  Os  resumos 
expandidos que forem enviados após esta data não serão aceitos. 2. Participação e Autoria: O envio        
do resumo expandido para a Comissão Científica deverá ser realizado pelo apresentador do trabalho 
(autor  ou  co---autor),  sendo  que  este  deverá  estar  obrigatoriamente  inscrito  na  Jornada.  Não  serão 
aceitos resumos expandidos cujo apresentador não estiver inscrição concluída na Jornada. Serão aceitos 
até 4 trabalhos de um mesmo autor ou de um mesmo co---autor e cada trabalho poderá ter 1 autor 
principal e até 5 co---autores. O apresentador deverá ser obrigatoriamente o autor ou co---autor do 
trabalho enviado. 3. Conteúdo: os  trabalhos  serão  divididos  nas  áreas  abaixo,  ficando  a  critério dos 
autores a definição da  área  de  seus trabalhos: Nutrição  Clínica, Nutrição  Experimental, Nutrição  em 
Saúde Pública, Produção de refeições, Higiene e Legislação Sanitária de Alimentos, Tecnologia de 
Alimentos e Nutrição no Esporte. 4. Organização e Elaboração do Resumo Expandido 1. O texto deve ser  
organizado  em  Título,  Autores,  Resumo,  Palavras---chave,  Introdução,  Metodologia,  Resultados  e 
Discussão, Conclusões e Referências. 2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, duas e, no 
máximo, quatro páginas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras. 3. O texto deverá ser formatado para um 
tamanho de página A---4, com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser 
empregada fonte Time New Roman, tamanho  12,  exceto  no  título,  e  justificado.  O  espaçamento  
entre as linhas deverá ser simples. 4. As citações de artigos (referências) no texto devem  seguir as  
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Consultar na página da USC – 
www.usc.com.br/biblioteca/normas)  5.  A  nomenclatura  científica  deve  ser  citada  segundo  os  
critérios estabelecidos nos Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o 
Sistema Internacional. 6. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras  maiúsculas,  
utilizando fonte Time New Roman, tamanho 14, em negrito,  centralizado  com,  no  máximo,  20  
palavras. 7. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos Autores, 
separados por ponto e vírgula, em fonte Time New  Roman,  corpo  12,  centralizados  e  grafados  
somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer  chamada  com  número  arábico  sobreescrito  para 
cada instituição, após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (centro, 
departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e o eletrônico (e---mail). Os autores de uma 
mesma instituição devem ser agrupados em um único índice. 8. A seção Resumo deve ter no máximo 250 
(duzentas e cinquenta) palavras, com  breves  e  concretas  informações  sobre  a  justificativa, os 
objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da 
palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve  ser  apresentado  com  
parágrafo  único.  9.  Logo  após  o  Resumo,  seguindo---se  à  expressão “Palavras---chave:”  e,  na  
mesma  linha  que  ela,  será  incluída,  no  mínimo,  três  e,  no  máximo,  cinco, expressões em  português 
relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que       não devem estar presentes 
no TÍTULO. 10. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000  (um  mil)  palavras.  
Justificar  o  problema  estudado  de  forma  clara,  utilizando---se  revisão  de literatura. O último 
parágrafo deve conter os  objetivos  do  trabalho  realizado.  11.  A  seção  Metodologia deve ser concisa, 
mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir  os  procedimentos  
utilizados.  Deve  conter  as  referências  da  metodologia  de  estudo  e/ou 



análises laboratoriais empregadas. Não deve exceder 1000 (um mil) palavras. 12. A seção Resultados 
e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser apresentados, também, na 
forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a 
literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis 
limitações. 13. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de 
forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas no programa Word 
para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos 
arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título 
deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e 
Tabelas. 14. A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em  
frases curtas, sem comentários adicionais, e com base nos objetivos e resultados do Resumo 
Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) palavras. 15. A seção Agradecimentos (não é 
obrigatório) deve expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, às instituições e às 
pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa (exceto o professor orientador) seja 
em forma de apoio financeiro, de infraestrutura ou científico. Não deve exceder 50 (cinquenta) 
palavras. 16. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em 
ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e 
vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência 
deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas MODELO – RESUMO 
EXPANDIDO Não se esqueçam que “O Resumo Expandido deverá ocupar, no mínimo, duas e, no 
máximo, quatro laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras”. MODELO TÍTULO DO RESUMO 
EXPANDIDO COM, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) PALAVRAS Nome Completo do Autor; Nome Completo 
dos Outros Autores2 ; Nome Completo do Professor Orientador3 1 Estudante do Curso de ........ do 
Departamento de .......da Universidade.........; Email: ....................... 2 Professores do   Departamento 
de ......da Universidade.........Líder (ou Participante) do Grupo de Pesquisa..............; E---mail:............ ³ ... 
Resumo No máximo 250 palavras. Palavras---chave No mínimo, três e, no máximo, cinco. Introdução 
No máximo 1000 palavras. Metodologia No máximo 1000 palavras. Resultados e Discussão Não tem 
limite de palavras. Conclusões No máximo 200 palavras. Referências Trabalhos mencionados no 
texto, de acordo com a ABNT vigente. 5. Submissão do resumo expandido: a submissão do trabalho 
deverá ser realizada por email, mediante o preenchimento da folha abaixo de acordo com as 
seguintes normas: Preencher todos os dados solicitados na folha para envio de trabalho científico, 
sendo que o nome dos autores deverá ser preenchido segundo normas da ABNT, ou seja, descritos 
pelo último sobrenome seguido das iniciais (Ex: Souza CF, Rodrigues VJ, Baroni AC). Após o 
preenchimento da folha com os dados e o resumo expandido, deverão ser gravados e enviados na 
forma de anexo para o email rpereira@usc.br até 10 de Agosto de 2016. 6. Seleção e Aceite: Após o 
envio por email dos trabalhos, a Comissão Científica irá realizar a seleção dos trabalhos e o 
apresentador (autor ou co---autor) receberá um email até o dia 15 de Agosto informando se o trabalho 
foi aceito  e  qual será  a  data  para  apresentação  do  pôster à  Comissão  Julgadora. São  pré---requisitos 
para o aceite: realização da inscrição do autor ou coautor na jornada, cumprimento do regulamento 
e do prazo, e clareza na exposição dos dados, resultados e conclusões. 7. Confecção do pôster: O 
pôster pode ser apresentado impresso em papel, lona ou plástico, porém deve ser impresso com as 
seguintes dimensões: 90 cm de largura, 120 cm de altura e com 1,5 cm de margem em toda a 
extensão do trabalho e também na separação dos tópicos do pôster. O projeto gráfico é de 
responsabilidade do autor, mas deve ser auto---explicativo e legível a pelo menos 1 m de distância e 
deve   seguir   as   normas   NBR   15437   que   recomenda   a   seguinte   estrutura:  Título (elemento 



obrigatório): deverá ser o mesmo do resumo e colocado em destaque na parte superior do pôster; 
Subtítulo (elemento opcional): diferenciado do titulo tipograficamente ou separado por dois pontos; 
Autor (elemento obrigatório): os nomes do autor e de todos os co---autores, sendo autoria pessoal ou 
entidade, deverão aparecer abreviados segundo normas da ABNT e logo abaixo do título. Cada 
trabalho  poderá  ter  1  autor  principal  e  até  5  co---autores,  sendo  que  para  os  trabalhos  acadêmicos 
devem  ser  mencionados  o  nome  do  orientador.  Deve  estar  sublinhado  o  nome  do  autor/co---autor 
que apresentará o trabalho; Indicação da origem dos autores (elemento obrigatório): citar 
cargo/ocupação, nome da instituição e cidade de cada um dos autores, bem como o contato do 
apresentador   (e---mail).   Informações   complementares   (elemento   opcional):   demais   informações 
relevantes como apoio financeiro a pesquisa, etc; Conteúdo (elemento obrigatório) – o conteúdo 
deve conter as idéias centrais do trabalho, em forma de texto, tabelas ou ilustrações na seguinte 
ordem:  Introdução,  Objetivo,  Metodologia,  Resultados  e  Conclusão,  grafando---se  em  negrito  os 
títulos dos itens; Referências (elemento opcional) – devem ser utilizadas somente as referências 
usadas no pôster e não de toda a pesquisa. 8. Apresentação/Classificação: o pôster dos trabalhos 
aceitos deverá ser afixado no primeiro dia e permanecer até o final do congresso. O apresentador do 
pôster ficará responsável em levar material para fixação do mesmo, bem como zelar pela sua guarda 
e integridade. O pôster deverá ser apresentado para a Comissão Julgadora na data e período 
informado no email com o aceite do trabalho, sendo que a ausência do apresentador acarretará em 
desclassificação e anulação do pôster. A apresentação do trabalho deverá ser realizada pelo autor ou 
co---autor com um tempo máximo de 10 minutos, após a Comissão Julgadora fará as considerações a 
respeito dos trabalhos e realizará a pontuação para concorrer ao prêmio. A Comissão Julgadora é 
composta por nutricionistas e profissionais membros de cursos de pós---graduação sem vínculo com o 
curso de nutrição da instituição, sendo que este possui decisão irrevogável. 9. Certificados: será 
emitido  um  único  certificado,  que  será  entregue  ao  autor/co---autor  após  a  apresentação  do  pôster 
para a Comissão Julgadora. A ausência do apresentador no momento da avaliação acarretará em 
desclassificação e não recebimento do certificado. 10. Premiação: os três melhores trabalhos 
científicos apresentados na Jornada receberão Menção Honrosa e premiação, sendo o resultado 
divulgado pela Comissão Organizadora no último dia da Jornada. 11. Publicação: os autores 
concordam que os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão publicados em forma de 
RESUMO EXPANDIDO nos Anais da Jornada. A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo 
envio de dados incorretos (nomes dos autores, título do trabalho e instituição). 12. Concordância: 
todos os participantes estão de pleno acordo com este regulamento a partir de sua inscrição. 
Compete à Comissão Científica o direito de selecionar e avaliar os trabalhos a serem apresentados, 
recusando aqueles que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos por esta comissão. 
Comissão Científica: --- Prof. Dra. Adriane Gasparino dos Santos Uribe Martinez (docente do Curso de 
Nutrição e Gastronomia – USC) --- Prof. Dra. Milene Peron Rodrigues Losilla (docente do Curso de 
Nutrição e Gastronomia – USC) --- Prof. Ma. Maria Grossi Machado (docente do Curso de Nutrição – 
USC) Comissão Julgadora: --- Prof Dra. Maria Fernanda Giovanetti Biagioni (Nutricionista Docente da 
Pós Graduação – USC) --- Prof Ma. Ligia Maria Fioravante de Carvalho (Nutricionista do NDI – Paraná) --- 
Prof Dra. Vanessa Doro Abdalh Kozliwiski (Docente da Pós Graduação --- USC) --- Prof Dra. Eliane Maria 
R. Stefano Simionato (Docente do Curso de Farmácia   e Nutrição ---     USC) 


