
A Comissão Científica tendo em vista os principais desafios relacionados as questões 

ambientais, sociais e ambientais preconizdos pela ONU apresenta o  Congresso Nacional de 

Nutrição: Consumo sustentável, consciência alimentar, destacaremos os Objetivos de 

desenvolvimento sustentavel (ODS), fome zero e agricultura sustentavel; Saúde e bem estar; 

Consumo e produção responsavel, dente outros. Tornamos  público as disposições acerca da 

seleção de trabalhos científicos para serem apresentados no Congresso supracitado, que 

ocorrerá no período de 31de agosto 02 de setembro de 2022 na cidade de Aracaju/SE. 

 

1. Da submissão: 

a) O prazo de submissão dos trabalhos será de 01 de julho até 05 de agosto de 2022 

(até às 23:59hs) no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1TBy0IC1VSq4Zyjqt0LQWop3RXGAZWtumn

0RQOU4i9hQ/edit 

b) O envio dos resumos somente poderá ser realizado mediante a inscrição e o pagamento 

da taxa; 

c) Os trabalhos serão avaliados e classificados como aceito ou não aceito. O autor 

receberá por e-mail o parecer com a avaliação final até o dia 19 de agosto de 2022; 

d) No caso do 1º autor (já inscrito no evento) não puder se fazer presente para a 

apresentação do trabalho, um dos coautores poderá também se inscrever no evento e ser o 

relator do mesmo; 

e) Serão aceitos no máximo 5 autores por trabalho, e cada autor principal poderá enviar 

no máximo dois trabalhos, desde que o mesmo esteja inscrito no Congresso. Em caso de haver 

envio acima do limite permitido para o autor principal, o último trabalho enviado será 

devolvido. Ressaltando que não haverá limite para os coautores; 

f) A lista final dos trabalhos aprovados, com as datas e os horários das apresentações, 

será divulgada até o dia 25 de agosto de 2022 no site oficial do evento www.unit.br/eventos 

e/ou enviado para o e-mail do autor. Após a publicação da lista não será permitida a edição dos 

resumos aprovados; 

g) O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com a adequação ao tempo 

e aos critérios pré-estabelecidos pela Comissão Científica do Congresso. 

 

 

 

 

http://www.unit.br/


 

 

 

2. Instruções para submissão de resumos 

 a) Área temática: 

Área 1. ALIMENTOS E GASTRONOMIA SUSTENTAVEL – ODS 12 

1.1 Gestão de unidades de alimentação;  

1.2 Tecnologia de alimentos;  

1.3 Alimentação sustentável; 

1.4 Marketing na área de alimentação, nutrição e/ou gastronomia;  

1.5 Técnica e dietética. 

 

Área 2. NUTRIÇÃO E COLETIVIDADE – ODS 02 

 2.1 Programas sociais;  

2.2 Alimentação escolar;  

2.3 Epidemiologia e segurança alimentar;  

2.4 Educação alimentar e nutricional. 

 

 

 

Área 3. NUTRIÇÃO E SAÚDE – ODS 03 

3.1 Comportamento alimentar;  

3.2 Alimentação e estética;  

3.3 Alimentação funcional; 

3.4 Nutrição e Fitoterapia;  

  

 

b) Serão aceitos no congresso trabalhos de pesquisa e/ou revisão de literatura 

contanto que estejam contemplados nas normas estabelecidas pela comissão científica; 

c) Idioma: Todos os resumos devem ser escritos e apresentados em Português. 

d) Título: Em letras maiúsculas e em negrito (máximo 20 palavras), logo abaixo 

deverá constar o nome completo do(s) autor(es) e do(s) orientador(es), em maiúsculo, 

alinhados à direita e na linha abaixo constar o nome da instituição que estão vinculados, a 

cidade, o estado, o país e o e-mail do primeiro autor. O orientador deverá ser citado por 

último. 

e) Os resumos devem ter de 400 a 500 palavras (sem incluir o título, os nomes dos 

autores, a área temática, o e-mail e nem as palavras-chave; apenas o corpo do texto). 



f) O resumo deverá estar conciso, digitado em um único parágrafo e tendo por 

obrigatoriedade conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados e 

Discussão, e Conclusão. 

g) Abaixo do resumo deverá constar as palavras-chave (três a cinco), separadas por 

ponto e vírgula obrigatoriamente (Como consta no DeCS  - http://decs.bvs.br/). 

h) Não serão aceitos no resumo: gráficos, figuras e nem citações bibliográficas. 

O uso de abreviaturas será limitado àquelas já identificadas anteriormente por extenso no 

texto. 

i) As informações contidas no resumo são de inteira responsabilidade do autor, a 

destacar: a qualidade do texto (ortografia e digitação). 

j) A responsabilidade de submissão dos trabalhos científicos ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) cabe exclusivamente aos autores dos resumos. A Comissão Científica 

fica isenta de qualquer intercorrência relacionada a esse processo. 

k)  Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica que julgará os seguintes 

critérios: objetivos claros, inovação, qualidade metodológica, grau de relevância dos 

resultados, conteúdo científico, originalidade e contemplar uma das áreas temática do 

congresso.  

l) A decisão da Comissão de Avaliadores de Trabalhos será irrevogável, não 

cabendo recurso de qualquer natureza para trabalhos não aceitos. 

 

3. Das apresentações: 

a) Os trabalhos aceitos serão apresentados orais no formato “Power point” contendo 

todos os tópicos do resumo e totalizando, no máximo, 6 slides. O apresentador será responsável 

pelo material da apresentação (computador e pen drive). Para a apresentação oral é obrigatória 

a presença de pelo menos um dos autores (necessita estar inscrito no congresso). O tempo de 

apresentação será de 10 minutos; 

b) O horário e o local da exposição serão informados após a divulgação dos trabalhos 

aprovados; 

c)  Após a apresentação, o apresentador do trabalho, deverá responder as dúvidas e os 

questionamentos dos congressistas convidados para avaliação do trabalho, com duração de, no 

máximo, 5 minutos; 

d) A remoção dos materiais utilizados na apresentação é de inteira responsabilidade dos 

apresentadores dos trabalhos, sob a orientação e de acordo com os horários autorizados pelos 

http://decs.bvs.br/


organizadores do evento. A comissão organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, 

desaparecimento ou qualquer outro imprevisto que venha a ocorrer com os materiais. 

 

4. Da certificação: 

a) Os certificados dos trabalhos devidamente apresentados no Congresso serão 

entregues logo após a apresentação. Apenas será emitido um certificado contendo todos os 

autores por trabalho apresentado. 

b) A ordem dos nomes dos autores será a mesma informada no envio da submissão dos 

trabalhos. 

c) Caso o trabalho não seja apresentado para os avaliadores, NÃO será emitido o 

certificado.  

 

5. Dos critérios de Avaliação dos trabalhos orais: 

b) Os critérios de avalição para a avaliação dos trabalhos  são de inteira 

responsabilidade da Comissão Científica, seguindo os mesmos abaixo: 

a) Inovação; 

b) Objetividade e domínio na apresentação dos resultados; 

c) Uso adequado do tempo; 

d) Capacidade de expressão oral; 

e) Organização do conteúdo; 

h) Contribuição científica; 

i) Aspectos gráficos gerais; 

j) Linguagem adequada; 

k) Conhecimento teórico e prático. 

 

6. Das disposições gerais: 

a) A Comissão Científica reserva-se do direito de cancelar, interromper, suspender ou 

adiar esse processo no seu todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior; 

b) Os autores e os coautores dos trabalhos reconhecem e declaram assumir todas as 

responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações 

fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais; 

c) A decisão da Comissão Científica no julgamento é incontestável, não havendo 

possibilidade de recursos ou manifestações de qualquer natureza nesse processo; 



d) Os componentes da Comissão Organizadora e da Equipe de Monitores poderão ser 

autores ou coautores de trabalhos; 

e) Os casos omissos desse processo serão analisados pela Comissão Organizadora e 

Científica. 

 

 

 

 

 

 


