
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO E DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
NA SEMANA DA NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 

 
1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 Serão aceitos para submissão trabalhos, desde que se enquadrem aos eixos temáticos do 

evento; 
a) Dietas da Moda 
b) Educação nutricional e aplicativos de saúde 
c) Tecnologia de Alimentos 
1.2 Todos os autores devem estar inscritos no evento. 
1.3 O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão dos direitos autorais aos 
organizadores do evento; 
1.4 A publicação dos trabalhos não implica em remuneração aos autores; 
1.5 Os trabalhos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 
refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do evento. 
 
2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
2.1 A submissão dos trabalhos será realizada com preenchimento e envio da FICHA DE 
INSCRIÇÃO DE TRABALHO (EM ANEXO) para o e-mail: nutricao.alcindo@unama.br 
 2.2 No momento da inscrição do trabalho o autor fará a opção por meio de demonstração ou 
pôster; 
2.3 O prazo final para submissão dos resumos será 26/08/2017 até 12h; 
2.4 Os dados do trabalho que não estiverem preenchidos de acordo com as normas de 
formatação conforme ficha de inscrição do trabalho serão imediatamente recusados.  
 
3 AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
3.1 A Comissão Científica avaliará os resumos observando os seguintes pontos: 
a) vinculação do tema ao eixo temático escolhido; 
b) problematização e justificativa apresentadas de forma clara e bem definida; 
 
4 PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 
No máximo os 03 melhores trabalhos apresentados dentre os três eixos de inscrição serão 
premiados com uma honra ao mérito. Estes serão selecionados pela Comissão Julgadora do 
evento e o resultado será liberado ao final do evento no dia 31/08/2017. 
 
5 CASOS OMISSOS 
5.1 Casos omissos neste Edital serão devidamente analisados e resolvidos pela Comissão 
Organizadora do evento. 



 

 
SEMANA DE NUTRIÇÃO – SENUT UNAMA 2017  

“Compartilhando sabores e saberes em Nutrição” 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO 

 
I. Escolha um eixo temático do evento: 
(____) Dietas da Moda 
(____) Educação nutricional e aplicativos de saúde 
(____) Tecnologia de Alimentos 
 
II. Informe o título do Trabalho: 
 
III. Escolha a forma de apresentação: 
(____) Pôster 
(____) Demonstração/ exposição 
 
IV. Informe quais materiais serão necessários à demonstração ou pôster: 
(____) Mesa  
(____) Suporte para pôster 
(____) Outros:____________________________________________________ 
 
V. Informe o nome completo dos autores do trabalho (até 6 autores, sendo 
5 alunos e 1 professor orientador do trabalho): 
1._______________________________________ - Autor principal do trabalho 
responsável pela explanação do mesmo (informar e-mail e contato telefônico) 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________ 
6._______________________________________ - Professor orientador 
 
Obs1: Todos os alunos da equipe poderão apresentar o trabalho, contudo o autor principal será 
o responsável a ser contatado pela comissão do evento, caso necessite. 
 
Obs2: Todos os participantes do trabalho receberão certificado  
 
 
 
 
 
 
 


