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1. NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS RESUMOS 

a) Os trabalhos científicos deverão ser originais, ou seja, não podem ter sido apresentados em nenhum 

outro evento ou publicados em revista científica no momento do envio do trabalho; 

b) Não são aceitos estudos do tipo revisão (narrativa ou sistemática com ou sem meta-análise); 

c) O primeiro autor do trabalho deverá estar inscrito no I Congresso Sul Brasileiro Nutrição Funcional; 

d) Os trabalhos deverão ser inscritos até a data limite de 30 de março de 2018. 

e) O envio do trabalho só será possível após a confirmação do pagamento da inscrição; 

f)   Para a submissão do trabalho, o autor deverá seguir os seguintes passos: 

a. Acessar o site www.vponline.com.br/loja  

b. Clicar em “Minha Conta” inserindo o e-mail e senha cadastrados no sistema 

c. Quando entrar na área do cliente clicar em “Eventos” e selecionar o produto “I Congresso 

Sul Brasileiro Nutrição Funcional” e assim visualizará a opção de enviar resumo. 

g) Não será permitida a participação de qualquer membro da comissão julgadora ou da administração no 

processo. 

 

2. CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

a) Os resumos deverão conter as seguintes informações: Título, Autor(es), Instituição, Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados e Conclusão; 

b) O resumo deverá conter no máximo 300 palavras no total, incluindo Introdução, Objetivo, Metodologia, 

Resultados e Conclusão; 

c) Os trabalhos que forem realizados em modelo animal ou humanos deverão vir com número de 

aprovação do respectivo comitê de ética; 

d) Os trabalhos deverão estar inseridos em uma das seguintes áreas:  

 Alimentos funcionais e dietéticos 

 Nutrição Clínica 

 Desenvolvimento de novos produtos funcionais 

 Fitoterapia 

 Nutrição Esportiva 

 Saúde Pública 

e) O envio do trabalho não significa que o mesmo foi aprovado para apresentação durante o I Congresso 

Sul Brasileiro Nutrição Funcional; 

f) Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica que julgará os seguintes critérios: objetivos claros, 

qualidade metodológica, grau de relevância dos resultados, conteúdo científico e originalidade; 

g) Cada critério receberá uma nota de 0 a 10; 
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h) A nota final igual ou superior a 35 implica em aprovação do trabalho para a apresentação no congresso 

no formato de pôster (impresso); 

i) Todos os trabalhos aprovados deverão ser apresentados no formato de pôster (impresso); 

j) Não haverá seleção de trabalhos para apresentação oral e/ ou premiação no evento.  

 

3. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (PÔSTER IMPRESSO) 

a) A Comissão Científica do evento fará a confirmação da aprovação do trabalho por e-mail ao autor 

responsável pela submissão do mesmo até o dia 06 de abril de 2018. Os trabalhos aprovados para 

exposição serão ainda divulgados no site do evento com indicação do sobrenome e iniciais do primeiro 

autor, título do trabalho, código e área. Caso não receba a confirmação, o autor deverá entrar em contato 

com a comissão científica no início de abril através do e-mail renata.alves@vponline.com.br;  

b) Todos os e-mails inscritos obrigatoriamente devem ser válidos. A Comissão Científica não se 

responsabiliza por qualquer eventualidade que ocorra em função do cadastramento de e-mails incorretos; 

c) Os trabalhos serão expostos na forma impressa em painéis, em dias, horários e número de suporte 

indicados pela Comissão Científica e divulgados posteriormente pela organização do evento; 

d) O envio do resumo representa o compromisso de que primeiro autor do trabalho está inscrito no I 

Congresso Sul Brasileiro Nutrição Funcional; 

e) Um autor poderá ser o primeiro autor de no máximo 03 (três) trabalhos, podendo ser coautor de quantos 

trabalhos desejar; 

f) Os trabalhos serão apresentados em formato pôster impresso com medida de 120 x 90 cm (Altura x 

Largura); 

g) Todos os trabalhos aprovados receberão certificados por e-mail; 

h) É de responsabilidade do autor a fixação e retirada dos pôsteres, bem como pelo material para fixá-los;  

i) Os pôsteres que não forem retirados ao final do período indicado de exposição serão encaminhados para 

reciclagem; 

j) Todos os resumos aprovados para exposição integrarão os Anais do I Congresso Sul Brasileiro Nutrição 

Funcional e serão publicados no site, sob a forma on-line. Os anais serão registrados na Biblioteca 

Nacional com número de ISBN 978-85-60880-32-4.  
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