
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIESP   

CURSO BACHAREL EM NUTRIÇÃO   

LIGA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL  
EDITAL No. 01/2022.2 Chamada para submissão de Resumos Expandidos para a 

 II Jornada  Acadêmica de Nutrição.  

A Coordenação do Curso de Nutrição, do Centro Universitário UNIESP, torna pública a  
chamada, para submissão de resumos expandidos a serem apresentados na I Jornada Acadêmica  

de Nutrição, que acontecerá de forma remota no dia 03 de setembro de 2022.  

1 OBJETIVO  

A intenção deste edital é incentivar o desenvolvimento de produção de conhecimentos  
científicos através da produção de resumos de pesquisa bibliográfica ou documental, que  
contribua com a aquisição de novos saberes, através da produção científica.   

 
2 INFORMAÇÕES GERAIS   

 

a) Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, sendo vetada a apresentação simultânea  
em outro evento.  

b) Os trabalhos internos e externos deverão estar acompanhados por um professor. 

c) Cada aluno poderá submeter até dois trabalhos.  

d) A composição da equipe de cada trabalho deverá ser de até 4 alunos e um 

professor.  

e) A divulgação do aceite, plataforma digital e horário da apresentação dos trabalhos serão  
divulgados no site: https://www.iesp.edu.br/ , na Coordenação do Curso de Nutrição e  
nas redes sociais da LANCEF (@lancef_) no dia 29 de Agosto de 2022.  

f) Apenas poderão ser inscritos trabalhos de cunho científico.  

3 DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA   

Os resumos para a II Jornada Acadêmica de Nutrição de Iniciação Científica deverão ser  
elaborados dentre uma área de Concentração e uma linha de pesquisa correlacionadas com as  
áreas de atuação do Profissional Nutricionista.   

4 INSCRIÇÃO DE TRABALHOS   

a) A inscrição de trabalhos para a apresentação oral de forma remota será realizada  mediante 
o envio da ficha de inscrição preenchida e do resumo pelo link <  
https://forms.gle/w59ysc2M5M2Uhp5q8> até o dia 21 de Agosto de 2022.   

b) Não serão aceitas inclusões de coautores e nem alteração no título do trabalho após o  
envio do resumo.  



c) Os resumos deverão respeitar as normas estabelecidas pela Comissão Organizadora. 
d) Resumos recebidos fora dos padrões e/ou prazos estabelecidos serão desconsiderados  

para publicação do livro de resumos.  

5 ESTRUTURA DOS RESUMOS EXPANDIDOS   

O resumo expandido deverá ser elaborado com a seguinte estrutura: RESUMO,  
INTRODUÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (OPCIONAL), MÉTODO,  
CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS.  

Os resumos deverão ser digitados no processador de texto word for windows, com fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, no mínimo 5 referências bibliográficas, 
respeitando os elementos obrigatórios da ABNT, sendo escrito em no mínimo 3 (três) e no  
máximo 5 (cinco) páginas. De acordo com o modelo em anexo.  

 

6 AVALIAÇÃO DO RESUMO   

 
a) A avaliação dos resumos será realizada pela comissão científica do curso de Nutrição, e 
aqueles que não apresentarem estrutura adequada serão prontamente recusados. 

b) Somente os resumos que necessitarem de pequenos ajustes no corpo do texto serão  
devolvidos, com as sugestões de correção e por e-mail ao primeiro autor.   

c) Feitas as devidas correções, o primeiro autor deverá resubmeter a versão final do 
resumo  com o documento anexo no link <https://forms.gle/R13YVpNfwp8HqeJp7 > de 
volta  em um prazo de 24h.   
d) O autor será informado sobre a recusa ou aceite do resumo por e-mail. 
e) Essa resposta deve ser efetuada pela comissão científica.  
 

7 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ORAL  

7.1 SOBRE A ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO  

a) A forma da apresentação de um trabalho “Oral” sugere-se que seja utilizado algum  
recurso visual de apresentação, como slides, dentre outros.  

b) A disposição gráfica das informações no trabalho também deverá ser acompanhada  
pelo(s) professor(es) orientador(es).   

 

7.1.2 Sobre a Apresentação   

a) Cada trabalho terá 10(dez) minutos para apresentação oral do seu conteúdo, e 5(cinco) 
minutos para discussões.   

b) A indicação da plataforma e do horário de apresentação do trabalho aprovado será  
divulgada pelo site e na Coordenação do Curso de Nutrição.  

c) O trabalho poderá ser apresentado por todo o grupo ou por apenas um integrante.  
Contudo, somente será conferido o certificado de apresentação do referido trabalho,  ao(s) 
aluno(s) que apresentar (em) e/ou estiver (em) presente(s) à sessão.  
d) O trabalho não poderá ser apresentado por terceiros (não autores). 
 
 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS   

 
A carga horária do evento será de acordo com a programação de cada atividade, computada  
também como atividades complementares.  

Os trabalhos aprovados pelos avaliadores, no decorrer das apresentações ou exposições,  

https://forms.gle/R13YVpNfwp8HqeJp7


poderão ser publicados em um livro da I e II Jornada Acadêmica de Nutrição – ISBN.  

 
10 CRONOGRAMA  

 

EVENTO  DATAS 

Divulgação do Edital  22/06/2022 

Envio dos resumos  22/06/2022 à 21/08/2022 

Distribuição com as comissões  
científicas  

22/08/2022 

Análise dos trabalhos pelas  
comissões 

22/08/2022 à 28/08/2022 

Divulgação dos resultados  29/08/2022. 

Apresentação dos resumos  03/09/2022 

 

 

Cabedelo, 22 de junho de 2022.  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO E RESUMO  

20º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IESP  

F I C H A D E I N S C R I Ç Ã O 

APRESENTAÇÃO ORAL [    ]  

CURSO  Turma: _________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO:  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________ 

ORIENTADOR (ES) /TITULAÇÃO 1. 

________________________ 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________ 

Linha Pesquisa:  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________ 

E-mail de contato de pelo menos um aluno e 
um  professor:  

1. _____________________________  

2. ______________________________ 

 

ALUNO (S) Máximo de quatro alunos e mínimo de um. 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

Cabedelo/PB, _____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 – MODELO DE RESUMO  

TÍTULO EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS:  
SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM ARIAL 11, NEGRITO E MAIÚSCULAS, SENDO  

A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS1  

*SOBRENOME, Nome do(s) Aluno(a)(s)1
  

**SOBRENOME, Nome do Professor22
  

RESUMO  

Deve ser elaborado em fonte Arial, tamanho 12, justificado, em parágrafo único, sem 
recuos,  com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no 
máximo 150  palavras.   
PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave.  

INTRODUÇÃO  

A introdução deve ser estendida e conter uma referência ao assunto a ser 
desenvolvido no  resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão 
desenvolvidas no corpo do mesmo. A  Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do 
estudo apresentado.  
O autor deverá citar outros autores que esteja correlacionado com o seu tema. O 
importante é que  tenha no mínimo 5 (cinco) referências . Nesse item não deverá 
conter citações diretas.  

MÉTODO  

Nos METODOS serão explicitados o tipo de estudo, local, população (caso for 
pesquisa de  campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas 
éticas seguidas que foram  utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, 
enfim todos os métodos utilizados para  a realização do trabalho.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo e seu 
posicionamento dos  autores sobre a temática e os resultados.  

REFERÊNCIAS  
 

SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo. Revista. Cidade, v., n., p., Ano. 
(MODELO DE REFERÊNCIA DE ARTIGO) 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Orientador: Nome do Orientador. Ano de 
depósito. Número de folhas. Dissertação (Mestrado) – Nome do Curso, 
Departamento, Instituição, Local, Ano de Apresentação.(MODELO DE REFERÊNCIA 
DE TCC) 
 

 
1  Formação ou titulação do Aluno. E-mail: 
2  Formação ou titulação do Professor. E-mail: 


