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Normas de submissão de trabalhos científicos

A. Prazos e submissão do trabalho

1. As submissões dos trabalhos serão realizadas no período de 13 a
27/09/2019.
2. Os trabalhos deverão ser submetidos no formato Word através da
plataforma
disponível
no
endereço
eletrônico:
https://faculdadecisne.edu.br/submissao-de-trabalhos/
3. A divulgação dos trabalhos aprovados será realizada até o dia
07/10/2019.

B. Tipos de trabalho

1. Os tipos de trabalhos permitidos para submissão ao evento são:


Pesquisa científica, submetida por estudantes, professores(as) ou
pesquisadores(as) de quaisquer níveis (em caso de pesquisa
submetida por estudantes de graduação, é obrigatório ter um
orientador, devendo ser incluído como último autor do trabalho);



Trabalho desenvolvido no âmbito dos Programas de Iniciação
Cientifica, de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, de Iniciação
à Docência ou Projetos de Extensão, em suas diversas modalidades,
bem como aqueles programas relativos a agências de fomento
Nacionais ou Regionais. Nos Trabalhos oriundos desses programas,
o(a) autor(a) deve citar, nas conclusões, a Instituição/local do
programa que está vinculado;



Trabalhos de conclusão de curso (TCC);



Estudo
de
caso/Relato
de
Experiência
que
explorem/descrevam/discutam um método ou problema por meio do
exemplo;



Experiências e/ou práticas de ensino-aprendizagem.

2. Serão consideradas somente contribuições científicas inéditas, originais
e enquadradas no escopo do Congresso, sendo vedado ao(s) autor(es)

a submissão de trabalhos já divulgados ou pesquisas em fase de
planejamento, tais como:


Simples descrição de projeto, intenção de trabalho ou trabalho
com resultados preliminares;



Artigo; resumo e/ou resumo expandido já publicado em revista
e/ou apresentado em evento;

C. Estrutura e formato do trabalho

1. Os trabalhos serão submetidos em formato de artigo em plataforma
digital disponível no site da Faculdade CISNE.
2. O número de autores(as) no artigo será limitado a 6 (seis). Cada autor
poderá submeter até 2 (dois) artigos como autor principal, não havendo
limite para a participação como coautor.
3. O artigo deverá estar escrito em língua portuguesa (Brasil) e possuir
entre 4 (quatro) e 8 (oito) páginas, incluindo figuras, tabelas e
referências.
4. O título deve ser breve e sucinto, com no máximo 20 palavras,
centralizado, em negrito e letra Arial 16.
5. O corpo do trabalho deverá ser digitado em Letra Arial 11 e
espaçamento entre linhas 1,5pt. O formato deve ser A4 com coluna
simples, 3 cm de margem superior, 2,5 cm de margem inferior e 3,0 cm
de margens laterais, recuo do início do parágrafo: 1,25 cm, sem
cabeçalhos ou rodapés, seguindo as demais normas da ABNT.
6. O Resumo deverá conter de 200 a 300 palavras. O texto deve,
obrigatoriamente, explicar o(s) objetivo(s), os principais procedimentos
adotados, os resultados mais expressivos e conclusões;
7. Palavras-chave: mínima de 3 e máximo de 5 palavras, que constam nos
Descritores em Ciências da Saúde.
8. O Artigo deverá conter as seguintes seções:


Identificação dos autores e coautores;



Identificação
pertencente;



Título do Trabalho;



Resumo;

da

instituição

de

origem

e/ou

Programa/Curso



Introdução: contextualização do problema estudado (com suporte de
referências); relevância/justificativa da pesquisa; objetivo do estudo.



Metodologia: como o trabalho foi realizado, sua metodologia
(procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, local do estudo,
documentos, equipamentos, ambientes, considerações éticas etc.)
incluindo, se for o caso, a análise estatística empregada. Unidades
de medida e símbolos devem seguir o Sistema Internacional (SI);



Resultados e Discussão: apresentar tabelas, gráficos, etc. Na
discussão, confrontar os dados obtidos com aqueles apresentados
na literatura específica (apresentação e discussão, de forma clara e
objetiva, dos resultados obtidos);



Conclusão: descrever a conclusão dos(as) autores(as) com base nos
resultados do trabalho, relacionando-a aos objetivos da pesquisa,
destacando sua importância.



Referências: devem incluir apenas as mencionadas no texto, em
concordância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

9. O artigo deve ter rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação,
de conteúdo e dados da pesquisa, bem como atender integralmente as
normas da ABNT.
10. As citações de autores no texto devem seguir as normas vigentes da
ABNT.

D. Aceite e apresentação do trabalho

1. O aceite dos trabalhos aprovados será enviado para o e-mail do autor
principal, disponibilizado no momento da inscrição.
2. Para os trabalhos aceitos, os(as) autores(as) deverão realizar as
devidas revisões/sugestões de melhoria apresentadas pelos(as)
avaliadores(as) até antes da apresentação do trabalho no evento.
3. Os artigos científicos aprovados pela comissão científica para a IV
JORNUTRI serão apresentados em formato de PÔSTER (seguindo o
formato padrão fornecido pelo evento) no horário e local definido pela
comissão organizadora da IV JORNUTRI.

4. A apresentação do pôster deverá ser realizada por um dos autores do
trabalho que deve estar inscrito no evento, no tempo máximo de 5
minutos.
5. Todos os artigos aprovados e apresentados serão incluídos nos anais
eletrônicos do evento e disponibilizados posteriormente em plataforma
de consulta a ser divulgada.

E. Premiação

1. Serão premiados os 3 (três) primeiros trabalhos, sendo considerados:
a. Relevância da pesquisa
b. Potencial de inovação do trabalho
c. Qualidade do trabalho realizado
d. Apresentação e domínio do conteúdo exposto
2. Os premiados receberão certificado de mérito científico em cerimônia ao
final do evento.

F. Outros

Outros pontos que não foram abordados nesse documento deverão ser
definidos à critério da comissão organizadora e científica da IV Jornada de
Nutrição da Faculdade Cisne.

