REGULAMENTO GERAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. O período para o envio de trabalhos será do dia 01/07 a 17/07/2021
2. Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: simposionutuff@gmail.com
3. Todos os autores deverão estar inscritos no V Simpósio da Faculdade de Nutrição Emília de
Jesus Ferreiro no site: http://www.proex.uff.br/inscricao/
4. Após o envio do trabalho não serão permitidas alterações, correções ou inclusões de nomes.
5. Serão aceitos trabalhos científicos e relatos de experiência.
6. Os trabalhos deverão ser digitados no Microsoft Word, em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento
simples, máximo de duas páginas, obedecendo as seguintes características: margem superior: 3cm;
margem inferior: 1,5cm; margem direita: 2cm; margem esquerda: 3cm; papel em formato A-4.
7. O corpo do trabalho deverá ser composto dos seguintes itens: título, autores, vínculo institucional dos
autores, introdução (já contendo os objetivos, ao final da mesma), palavras-chave (máximo de três),
material e métodos, resultados, conclusões, referências bibliográficas (cinco no máximo no modelo
Vancouver).
8. O trabalho não deverá conter tabelas, gráficos e ilustrações.
9. Máximo de 6 (seis) autores por trabalho.
10. Autor a ser contatado: os coautores deverão eleger um dos autores que será responsável pelo
contato com os interessados. Ao final do trabalho deverá aparecer o nome e o e-mail de contato.
Assinalar (*) para o apresentador.
11. Quando necessário, o número de aprovação no Comitê de Ética deverá ser apresentado.
12. Não serão aceitos trabalhos em PDF.
13. Indicar ao final do trabalho uma das seguintes áreas: Nutrição em Alimentação Coletiva; Nutrição
Clínica; Nutrição em Esportes e Exercício Físico; Nutrição em Saúde Coletiva; Ciência e tecnologia de
alimentos; Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.
14. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do evento.
15. Os trabalhos serão publicados exclusivamente por meio eletrônico.
16. As dúvidas serão dirimidas pelo e-mail: simposionutuff@gmail.com
17. O autor, indicado para contato, receberá um e-mail de confirmação de aceitação ou não do trabalho
até o dia 06/09, onde também será comunicado a data e horário de apresentação.
18. O link de acesso à apresentação será disponibilizado por e-mail com 30 minutos de antecedência
no dia do evento.
O modelo do trabalho será disponíbilizado.

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ON LINE DOS TRABALHOS
1. A apresentação dos trabalhos será online por meio de ferramentas de apresentações digitais, tais
como Power Point e outros, contendo os seguintes itens: Introdução, Objetivo, Material e Métodos,
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências Bibliográficas. Sugere-se salvar os trabalhos nas
seguintes extensões: pdf., ppt., pptx.
2. O autor poderá gravar um vídeo em substituição a apresentação online ou por medida de segurança.
Tempo de duração máximo de 5 minutos, com 80 mb, no formato mp4 até o dia 16/09/2021.
3.O tempo de apresentação online será de 5 minutos.
4. O autor, responsável pela apresentação, deverá estar organizado para acessar o link da transmissão
com 30 minutos de antecedência e evitar possíveis contratempos.
5.
A discussão dos trabalhos será realizada ao final das apresentações, com a participação dos
moderadores.
6. A data programada para a apresentação oral não poderá ser alterada.
INFORMAÇÕES GERAIS
1. Arquivos enviados contendo vírus ou danificados/corrompidos serão destruídos e o autor ou autorapresentador, no caso de trabalhos com coautoria, será notificado para reenvio do trabalho, caso haja
tempo hábil, considerando-se rigorosamente o prazo estabelecido para recepção de trabalhos.
2. No sistema de submissão de trabalhos no site, o autor responsável pela comunicação com a
organização do evento deverá preencher: Título do trabalho; Nome completo de todos os autores com
seus respectivos vínculos institucionais e área de interesse. Esses dados serão utilizados para confecção
do certificado. O preenchimento incorreto é de inteira responsabilidade dos autores, e não implicará em
troca de certificado posteriormente.
3.A inscrição no evento ocorrerá nos dias 01/07 até 12/09. Necessário todos os autores estarem
inscritos no evento para o recebimento do certificado.
4.Trabalhos que não cumpram rigorosamente as normas descritas acima, não serão aceitos.
5. As dúvidas serão dirimidas pelo e-mail: simposionutuff@gmail.com

