XI Jornada de Nutrição: Nutrigenética, Nutrigenômica e assistência Nutricional em
tempos de Pandemia
Lema: Nutrição CEST – 15 anos contribuindo para a concretização de sonhos

REGULAMENTO – SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Prazo: Os interessados em submeter trabalhos científicos devem enviá-los até o dia 16/09/2021 para o email: 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.
3. Conteúdo e formato: Resumo convencional e elaboração de poket vídeo: os 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. Gastronomia e Nutrição funcional;
5. Avaliação Nutricional;
6. Nutrição Clínica e em Doenças Crônicas;
7. Nutrição Esportiva;
8. Nutrigenética, Nutrigenômica

4. Submissão: para submeter seu trabalho envie um documento (arquivo em word) e poketvídeo para o email: submissaodetrabalhosnutricaocest@hotmail.com, incluindo nome do autor e coautores, contato (email e celular) e o resumo (para os trabalhos convencionais). Observação: instruções para envio do
documento (arquivo em word) e do poket vídeo encontra-se no final deste material.
Elaborado pela Profª Ma Thalita de Albuquerque Véras e Adaptado por Profª Me. Alexsandro Ferreira dos
Santos.

5. Seleção: os autores dos resumos e poket vídeo 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 18 DE SETEMBRO de 2021. Para análise e aprovação do trabalho o autor deve estar inscrito na XI
JORNADA NUTRIÇÃO.
6. Classificação: Os trabalhos convencionais aprovados serão classificados em 2 categorias: Interesse
Científico (IC) e Iniciação à Pesquisa (IP). Os três trabalhos com maior nota selecionados para a categoria IP
deverão apresentar o trabalho pelo google meet com a duração de 10 minutos com uma apresentação em
power point, e os trabalhos selecionados para a categoria IC, serão divulgados na premiação dos trabalhos
ao término da XI JORNADA NUTRIÇÃO. E os 3 poket vídeos com maior pontuação avaliados pela comissão,
irão ser transmitidos durante a XI JORNADA 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, métodos, resultados, conclusão e
palavras-chaves.
INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DOS POKET VÍDEOS
1. Critérios de avaliação dos poket vídeos:
(1) Atendimento aos conteúdos;
(2) A transmissão de síntese do conteúdo;
(3) Criatividade;
(4) Originalidade;
(5) Atendimento as Determinações do PoketVídeo:
- Título: de até 10 (dez) palavras
- Tempo: mínimo de quatro minutos e máximo de seis minutos
- Qualidade do vídeo: mp4 ou superior
- Definições do Conteúdo:
a) Deve trazer definições básicas sobre os conteúdos abordados no vídeo;
b) Referências devem ser enaltecidas sem poluírem o conteúdo visual;
- Créditos e Agradecimentos: devem ser obrigatoriamente citados todos os membros da equipe envolvidos,
o Curso de Nutrição e o Curso de Enfermagem da Faculdade Santa Terezinha – CEST, e a própria Instituição
de Ensino Superior (IES), e eventualmente parceiros que deram assessoria técnica na confecção do
PoketVídeo;
- Sugestões: o vídeo pode ser produzido em roteiros, ilustrações, animações, gravação de vídeo /
encenação, reportagens críticas e etc.
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OBSERVAÇÃO: FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDA O ENCONTRO PRESENCIAL DOS AUTORES NO PERÍODO
DA QUARENTENA, os encontros devem ser realizados por Videoconferência através do GoogleMeet, ou
programa/aplicativos equivalentes.
Uma dica extra é a utilização de alguns Sites/Programas/Aplicativos:
Mapa Mental/Quiz/Nuvem de Palavras:
- www.mentimenter.com
- www.mindmeister.com
- Microsoft Power Point
Construção de Meme's:
- Meme maker
- Picsart
Construção de Vídeos:
- YouCut
- KineMaster
- Vlogit
- Imovie
- Vegas
- Microsoft Power Point (salvar no formato mp4 ou movie player)
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INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO POWER POINT (PARA OS 3
PRIMEIROS TRABALHOS DA CATEGORIA IP)

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 / Categoria do Trabalho (IP ou IC) / Área da Nutrição / Introdução /
Objetivos / Material e Método / Resultados / Conclusão.
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