
2o ENCONTRO SESC////FANUT////UFG  
 IX JORNADA DE NUTRIÇÃO////UFG 

 
TEMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 
Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, o SESC e a FANUT-UFG organizaram o 

“2o ENCONTRO SESC////FANUT////UFG & IX JORNADA DE NUTRIÇÃO////UFG”. Este evento propõe 

atualizar os conhecimentos na área de alimentação e nutrição, no contexto da Segurança 

Alimentar e Nutricional e Promoção da Saúde com foco nas três grandes áreas de atuação do 

nutricionista: Alimentação Coletiva, Saúde Pública e Nutrição Clínica.  

 

1 INSTRUÇÕES GERAIS 

 

As inscrições de trabalhos para o 2o ENCONTRO SESC/FANUT/UFG & IX JORNADA DE 

NUTRIÇÃO/UFG acontecerão no período de 01 a 30 de setembro de 2010.  

A seleção dos trabalhos para todas as categorias será feita a partir da análise do resumo 

dos mesmos. Só serão aceitas as propostas de apresentação de trabalhos enviadas via e-mail 

através do endereço eventosesc.fanut2010@gmail.com (ver item 4 do presente documento).  

A inscrição não garante a aprovação do trabalho.O resumo enviado, mesmo quando não 

aceito para apresentação, não será devolvido.  

Os trabalhos enviados para o “2o ENCONTRO SESC////FANUT////UFG & IX JORNADA DE 

NUTRIÇÃO////UFG”  serão inscritos somente na categoria de Apresentação Oral*. No momento da 

inscrição deverá ser informada a modalidade e o eixo temático em que se enquadra o trabalho. 

*Apresentação oral: Os trabalhos são apresentados oralmente pelo 1o autor em horários 

agendados previamente, conforme a programação do evento. A ordem de apresentação será 

definida pela Comissão Científica, que informará os autores após a aprovação do resumo.  Cada 

trabalho terá cinco minutos para exposição. A cada três trabalhos apresentados serão feitas 

considerações e/ou questionamentos por uma banca avaliadora designada pela Comissão 

Cientifica do SESC-FANUT 2010. 

 

Os trabalhos inscritos não têm limite quanto ao número de autores, contudo, recomenda-se 

incluir somente participantes que tenham contribuído de forma consistente na construção do 

trabalho. Os trabalhos com participação de estudantes, devem necessariamente incluir um 

orientador cuja vivência profissional esteja em sintonia com o tema apresentado.  

É vedada a participação de membros da Comissão Científica como apresentadores de 

trabalhos, o que não se aplica à autoria dos mesmos.  A seleção dos resumos será feita por um 

grupo de profissionais que não terão acesso à identificação dos autores dos trabalhos. 

 



2 MODALIDADES 

2.1 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

2.2 PESQUISA  

  

3 EIXO TEMÁTICO 

É condição indispensável para inscrever um trabalho no SESC-FANUT tratar-se de resumo 

relacionado ao tema do evento: segurança alimentar e nutricional. O autor deverá informar o eixo 

temático em que melhor se enquadra o trabalho: 

3.1  ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

3.2  SAÚDE PÚBLICA 

3.3  NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

4 ENCAMINHAMENTO DO RESUMO 
A submissão do resumo será feita somente por meio de formulário eletrônico que se 

encontra ao final deste documento, no período de 01 a 30 de setembro, pelo endereço 

eventosesc.fanut2010@gmail.com. A ficha de inscrição contendo as informações do apresentador 

e o resumo deverá ser encaminhada na forma de um único arquivo anexado à  mensagem para o 

e-mail, no formato Microsoft Word(*.doc). 

As normas para redação do resumo encontram-se detalhadas no ítem 5. Resumos que não 

se adequarem ao estabelecido nas “normas” serão sumariamente desclassificados. 

Todos os trabalhos inscritos terão uma comunicação quanto à situação (aceito-recusado) 

por correspondência eletrônica ao 1º autor, até 10 de outubro p.v.  

 

5 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

5.1 No momento da inscrição, indicar: 

MODALIDADE (Relato de experiência ou Pesquisa) 

 

EIXO TEMÁTICO (Alimentação Coletiva, Saúde Pública ou Nutrição Clínica) 

Obs.: A Comissão Científica tem autonomia para rever a indicação da modalidade (relato de 

experiência ou pesquisa), bem como o eixo temático dos trabalhos inscritos.  

 

TÍTULO DO TRABALHO: Utilizar letras maiúsculas (caixa alta), negrito, centralizado na página. 

  

NOMES DOS AUTORES: Indicar autores no formato de sobrenome, Iniciais (exemplo.: Silva, 

R.P.); grifando o nome do autor apresentador. Relacionar as instituições a qual pertencem. Nos 

trabalhos com participação de alunos indicar o orientador.  

 

ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL da 1º autor do trabalho para contatos pela Comissão Científica 

do evento. 

 

RESUMO  

 

Modalidade relato de experiência 

O conteúdo do resumo não deverá exceder 2.500 caracteres com espaço. O texto deve ser em um 

único parágrafo. Deve ainda ser objetivo e conciso, oferecendo informações essenciais, de forma 



compreensível. O resumo deverá conter nesta ordem: introdução, objetivos, desenvolvimento 

(relato da experiência), conclusões e/ou considerações finais. Abaixo, de 3 a 6 palavras-chave.  

  

Modalidade pesquisa 

O conteúdo do resumo não deverá exceder 2.500 caracteres com espaço. O texto deve ser em um 

único parágrafo. Deve ainda ser objetivo e conciso, oferecendo informações essenciais, de forma 

compreensível. O resumo deverá conter nesta ordem: introdução, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusão. Abaixo, de 3 a 6 palavras-chave. 

 

Em nenhuma das modalidades, não citar as referências bibliográficas no corpo do resumo. 

  

5.2 Recomendações para Digitação 

5.2.1 Fontes: Arial tamanho 12. 

5.2.2 Espaçamento 1,5 entre linhas. 

5.2.3 Margens: 2 cm. 

5.2.4 Não dar recuo de primeira linha do parágrafo. 

5.2.5 Não usar gráfico ou tabela. 

 

5.3 Considerações sobre a elaboração e apresentação oral 

5.3.1 Será da responsabilidade de um dos autores a apresentação oral do trabalho, no horário 

estabelecido pela Comissão Científica. Em caso de impedimento, o autor ou co-autores deverão 

justificar com antecedência à comissão avaliadora. 

5.3.2 O texto deverá ser escrito em língua portuguesa em tamanho e cor legíveis pelos 

participantes do evento. 

5.3.3 Sugere-se utilizar figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas, com vistas a garantir um uso 

racional do tempo determinado (5 minutos) 

 

 

5.3.4 As informações deverão ser organizadas de modo que as idéias centrais do trabalho sejam 

facilmente compreendidas. Diferentes recursos de mídia poderão ser utilizados para que 

despertem o interesse do público. 

5.3.5 A apresentação deverá contemplar os mesmos tópicos do resumo, acrescentando-se ao 

final, as referências bibliográficas e apoio/patrocinio (quando for o caso). 

5.3.6 Serão premiados os trabalhos pontuados com as 3 melhores notas pela Comissão Avaliadora 

no dia da apresentação. 



 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 
Autores (as):  
 
 
Instituição dos autores:  
 
 
Endereço:  
 
Cidade:  
 
Telefone(s) 
 
E-mail:  
 
Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
Eixo temático: (  ) ALIMENTAÇÃO COLETIVA  (  ) SAÚDE PÚBLICA (  )NUTRIÇÃO CLÍNICA 

TÍTULO 
 
 
RESUMO (máximo 2500 caracteres com espaço) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 6):  
 


