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XII Jornada de Nutrição: “Nutrição CEST – Inovação no Mercado de Trabalho” 

Lema: Áreas de Atuação e Novos Desafios 

 

REGULAMENTO – SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1. Prazo: Os interessados em submeter trabalhos científicos devem enviá-los até o dia 14/05/2022 para o e-

mail: submissaodetrabalhosnutricaocest@hotmail.com. Após esta data os trabalhos enviados não serão 

avaliados. 

2. Participação e Autoria: Serão aceitos até 3 trabalhos de um mesmo autor ou de um mesmo co-autor e 

cada trabalho poderá ter 1 (um) autor principal e até 5 (cinco) co-autores. O apresentador deverá ser 

obrigatoriamente o autor ou co-autor do trabalho enviado. Após análise dos trabalhos pela Comissão 

Científica do CEST, o apresentador/autor/co-autor receberá o resultado por e-mail e precisa 

automaticamente se inscrever no evento para validar a classificação do trabalho. 

 

3. Conteúdo e formato: Os resumos dos trabalhos deverão versar de acordo com os grupos temáticos: 

1. Metabolismo, Imunonutrição e Nutracêuticos; 

2. Alimentação Coletiva; 

3. Higiene, Segurança alimentar e Nutrição Social; 

4. Tecnologia dos Alimentos; 

5. Gastronomia e Nutrição funcional; 

6. Avaliação Nutricional; 

7. Nutrição Clínica e em Doenças Crônicas; 

8. Nutrição Esportiva; 

9. Nutrigenética, Nutrigenômica 

 

4. Submissão: para submeter seu trabalho envie um documento (arquivo em word) para o e-mail: 

submissaodetrabalhosnutricaocest@hotmail.com, incluindo nome completo do autor e coautores, contato 

(e-mail e celular) e o resumo. Observação: instruções para envio do documento encontra-se no final deste 

material. 
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5. Seleção: Os autores dos resumos selecionados serão comunicados por e-mail. A Comissão Científica será 

composta por professores do Curso de Nutrição da Faculdade CEST, com decisão irrevogável. São pré-

requisitos para a aprovação: cumprimento do regulamento e do prazo, clareza na exposição dos dados, 

resultados e conclusões e importância do tema. Os autores/coautores dos trabalhos aprovados e 

classificados receberão a confirmação através do e-mail de contado presente no e-mail de submissão até o 

dia 16 DE MAIO de 2022. Reforçamos que para análise e aprovação do trabalho o autor/apresentador deve 

estar inscrito na XII JORNADA DE NUTRIÇÃO. 

6. Classificação: Os trabalhos aprovados serão classificados em 2 categorias: Interesse Científico (IC) e 

Pesquisa Científica (PC). Os 2 trabalhos com maior nota selecionados para a categoria PC deverão apresentar 

o trabalho com a duração de 10 minutos em power point na jornada, os demais trabalhos selecionados 

deverão ser expostos em modelo banner e os trabalhos aprovados na categoria Interesse Científico, a 

classificação será divulgada na premiação dos trabalhos ao término da XII JORNADA DE NUTRIÇÃO.  
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INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS 

 

1. Especificações gerais para a formatação do texto: O texto do resumo não deve exceder 300 (trezentas) 

palavras, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples. 

 

2. Conteúdo: o resumo deve ser estruturado, objetivo e conciso, com informações essenciais em suas 

diferentes sessões. Sessões Sugeridas: Título, introdução, objetivo, material e métodos, resultados, 

conclusão e palavras-chaves.  

 

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO POWER POINT (PARA OS 2 PRIMEIROS TRABALHOS 

DA CATEGORIA PC) 

 

1. Elaboração de slide: 

2. Conteúdo: Todas as sessões deverão ser preparadas previamente e colocadas numa sequência lógica para 

o observador: Título / Autores (Na seguinte ordem impreterivelmente: Autor principal, Co-autores e 

Professor Orientador) / Instituição / Área da Nutrição / Introdução / Objetivos / Material e Método / 

Resultados / Conclusão. 

 

 


