
Universidade
Federal
FluminenseII SIMPÓSIO

FACULDADE
DE NUTRIÇÃO
EMÍLIA DE JESUS
FERREIRO

1. REGULAMENTO GERAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:
Poderão ser inscritos trabalhos científicos (exceção aos 
trabalhos de revisão), observando-se as seguintes condições:

1.1. A data limite para o envio do resumo é até o dia 
18/09/2015, impreterivelmente, até as 23:59 horas.
1.2. O envio é exclusivamente por meio eletrônico. Os 
resumos deverão ser enviados para o email 
simposionutuff@gmail.com. Não serão aceitos trabalhos 
encaminhados através do fax ou do correio.
1.3. Pelo menos um dos autores deverá, obrigatoriamente, estar 
inscrito no Simpósio até a data limite do envio do resumo.
1.4. A Comissão científica se reserva ao direito de limitar o 
número (quantidade) de trabalhos a serem aprovados.
1.5. Após o envio do trabalho e o recebimento deste pelo 
evento, não serão mais permitidas alterações, correções ou 
inclusões de nomes.
1.6. Trabalhos enviados em duplicidade serão automatica-
mente rejeitados.
1.7. Somente serão aceitos trabalhos que cumprirem os itens 
acima. A existência de erros de digitação, de linguagem ou de 
gramática serão motivos para o resumo ser recusado. Os 
trabalhos não serão devolvidos para correção. A divulgação 
dos trabalhos aceitos será no dia 05/10/2015.
1.8. Os resumos serão publicados exclusivamente por meio 
eletrônico. (Não haverá publicação impressa).

2. INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DOS RESUMOS:

2.1. O resumo deverá ser confeccionado em Word for 
Windows, Papel Tamanho A4, Espaço Simples, Fonte Arial ou 
Times New Roman 11 e margens superior e inferior 2,5 cm e 
esquerda e direita 3,0 cm.
2.2. No resumo enviado deverão constar:
2.2.1. Título que deve ser em caixa alta e centralizado;
2.2.2. Nome da instituição, cidade e estado onde o trabalho 
foi realizado;
2.2.3. Nomes dos autores: para cada autor, deve-se começar 
pelo sobrenome completo (apenas a primeira letra em maiús-
cula), seguido pelas iniciais do nome e dos nomes intermediá-
rios em letra maiúscula. Assinalar (*) para o apresentador e 

separar os nomes dos autores por ponto e vírgula. 
(Ex: *Silveira D.R; Braga B.G).
2.3. O fluxo de texto deve obedecer às seguintes normas: 
Introdução; Objetivo; Material e Métodos, Resultados, 
Conclusão e Referências Bibliográficas.
2.4. O resumo deve ter no máximo 2000 caracteres (sem 
espaço).
2.5. Indicar ao final do resumo uma das seguintes áreas: Nutri-
ção Social, Nutrição Clínica, Alimentação Coletiva ou Ciência 
e Tecnologia de Alimentos. 
2.6. Os resumos não deverão conter: fotos, gráficos, tabelas, 
referências bibliográficas e informações pessoais dos autores.
2.7. Os certificados serão confeccionados com os dados do 
resumo enviado, sem alterações, e serão entregues ao final 
do evento.

3. SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:

3.1. A Comissão Científica julgará os trabalhos e os classifica-
rá como: ACEITO ou NÃO ACEITO. As decisões serão irrevo-
gáveis.
3.2. O apresentador assinalado no resumo receberá um email 
de confirmação de aceitação ou não do resumo no dia 
27/09/2015, quando será comunicado o local e horário da 
apresentação.
3.3. Os trabalhos aceitos serão apresentados oralmente. A 
apresentação dos resumos deverá ser feita em Power Point, 
contendo os seguintes itens: Introdução, Justificativa, Objeti-
vo, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e 
Referências Bibliográficas. 
3.4. Cada participante disporá de 10 (dez) minutos para sua 
apresentação oral. 
3.5. No dia e local da apresentação, haverá alunos voluntários 
disponíveis para o auxílio dos apresentadores. 
3.6. A data programada para a apresentação oral não poderá 
ser alterada.
3.7. O autor deve chegar com 30 minutos de antecedência na 
sala de sua apresentação.
3.8. Dúvidas poderão ser encaminhadas para o email: 
simposionutuff@gmail.com.
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