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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – RESUMOS E ARTIGOS 
 

A X JORNADA DE NUTRIÇÃO “PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA”, IX 
ENCONTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO e a IV MOSTRA DE 
FOTOGRAFIAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO, estará oportunizando a apresentação de 
Trabalhos Científicos sob a forma de Resumo ou Artigos/Comunicação Oral, para 
profissionais e estudantes da área da saúde. 
 
Pré-requisitos: 
- Estar dentro das seguintes Linhas de Pesquisa:  
 
a) Desenvolvimento Humano, saúde e Educação  
b) Desenvolvimento e Gestão em Unidade de Alimentação e Nutrição  
c) Epidemiologia processo saúde/doença  
d) Pesquisa e desenvolvimento de suplementos alimentares  
e) Promoção, prevenção e reabilitação da saúde  
f) Tecnologia e desenvolvimento de alimentos 
 
- O relator do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento;  
- O trabalho deverá ter um relator (autor principal) e no máximo cinco coautores; 
- O nome do relator do trabalho (artigo completo ou resumo) deve obrigatoriamente, ser 
o primeiro da lista de autores. 
- Serão aceitos no máximo cinco trabalhos (incluindo resumos e artigos) do mesmo 
relator (autor principal), sendo assim distribuídos: 
 - Dois (2) artigos completos (apresentação oral); 
 - Três (3) resumos (painel/pôster). 
- O relator (autor principal) deve apresentar o trabalho (artigo completo ou resumo). 
- Os trabalhos submetidos poderão ser tipo tese, dissertação, monografia, relato de 
experiência e/ou estudo de caso, pesquisa, extensão e revisão de literatura. 
Forma de envio 
O(s) resumo(s) ou o(s) artigo(s) deverá ser enviado via página do evento, disponível em 
www.uri.com.br, até a data limite de 15 de agosto de 2017. 
Não serão aceitos trabalhos (resumos ou artigos) encaminhados após esta data. 
 
Até esta data, o relator do trabalho deverá ter efetuado o pagamento de sua inscrição. 
Os trabalhos que porventura, não atentarem a este item, não serão homologados. 
Os artigos e resumos aceitos serão publicados nos Anais da X JORNADA DE 
NUTRIÇÃO “PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA” – IX ENCONTRO DE PESQUISA 
CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO - IV MOSTRA DE FOTOGRAFIAS DO CURSO DE 
NUTRIÇÃO. 
 
ORIENTAÇÃO PARA RESUMO  
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1. Considerações gerais para submissão de resumo 
 
O resumo do trabalho deverá ser digitado na página de inscrição do evento. 
- O título deve ser digitado com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras em 
minúsculo. 
- Os autores devem ser informados um a um (nome completo), na sequência de 
prioridade de autoria. Para cada autor é necessário informar a Instituição a qual encontra-
se vinculado. Obs.: O trabalho deve constar, obrigatoriamente, o nome do professor que 
orientou a execução do mesmo. 
- Palavras-chave: A expressão palavras-chave deve ser negritada. As palavras-chave 
devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto, com a primeira letra de 
cada palavra em maiúscula. Deve ser utilizada três (03) palavras-chave, sendo que estas 
deverão estar de acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde - Descritores em Ciência da 
Saúde (Disponível em http://decs.bvs.br/).descritores (palavras-chave).  
- O corpo do texto deve apresentar-se em um só bloco, tendo até 2500 caracteres 
(aproximadamente 350 palavras). Deverá conter: introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e conclusões/considerações finais; nesta sequência sem explicitar 
estas palavras; não usar notas de rodapé e nem incluir bibliografia; não usar fórmulas, 
gráficos e figuras. 
 
2. Considerações para confecção e apresentação do pôster/painel 
 
O Pôster deverá ser confeccionado nas seguintes medidas: 0,90m (largura) x 1m 
(comprimento) e conter os mesmos elementos do resumo (introdução, objetivos, material 
e métodos, resultados e conclusões/considerações finais), além da bibliografia (máximo 
cinco referências). 
Os painéis deverão ser fixados no dia 21 de agosto de 2017, das 18:00h às 19:00h, no 
2º andar do prédio 3. Os mesmos poderão ser retirados do local somente no dia 25 de 
agosto de 2014, a partir das 08:00h. É responsabilidade do(s) autor(es) a retirada do 
material. 
Observações:  
- O relator deverá trazer consigo material próprio para fixação (fita adesiva ou outro 
material que achar necessário). 
- O relator do resumo deverá estar presente na data de 25 de agosto de 2017, das 19:00 
as 20:00 horas, para apresentação de seu trabalho (Pôster) à Comissão Científica.  
 
ORIENTAÇÃO PARA DE ARTIGO COMPLETO 
 
1. Considerações gerais para submissão de artigo completo 
 
A artigo deve ser digitado em versão Documento do Microsoft Office Word 97 – 2003 
(.doc), Microsoft Office Word 2010 (.docx) ou em Rich Text Format (.rtf), e submetido ao 
evento pela página de inscrição. 
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1.2 Formatação a ser utilizada 
 
O artigo deve conter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) páginas.  
Deve-se utilizar tamanho A4 (210x297 mm) e as margens (superior, inferior, lateral 
esquerda e lateral direita) devem ter 2,5 cm. Solicita-se muita atenção com relação a 
esse aspecto, pois os artigos enviados com formato diferente prejudicam a 
composição final dos anais. 
Veja modelo de artigo completo para a X Jornada de Nutrição (modelo artigo). 
Importante: siga o modelo sem alterar as configurações. Ou configure um outro 
arquivo de acordo com as normas abaixo. 
NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM FORMATAÇÃO DIFERENTE DA 
PROPOSTA. 
 
Detalhes da formatação 
A formatação do artigo deverá ser feita de acordo com os tópicos descritos a seguir: 
 
a) Numeração de página: A numeração de página deve estar na margem inferior, 
alinhada à direita, iniciando a numeração a partir da primeira página do artigo. 
 
b) Título: o título deve conter um espacejamento de 2 espaços de 1,5 acima e um espaço 
de 1,5 abaixo, em posição centralizada, com fonte Arial, tamanho 12 (doze), em negrito, 
com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras em minúsculo. 
 
c) Nomes completo dos autores: o nome do primeiro autor principal centralizado, com 
letra Arial, tamanho 10 (dez), com primeira letra de cada nome em maiúsculo e o restante 
em minúsculo, em negrito, seguido da filiação Institucional (sigla) entre parênteses e e-
mail do autor. Nas linhas seguintes, deve-se repetir o mesmo procedimento para os 
demais autores, com espacejamento simples entre linhas. O trabalho deve constar, 
obrigatoriamente, o nome completo do professor que orientou a execução do mesmo. 
 
d) Linha de Pesquisa: deverá ser identificada a linha de pesquisa no texto completo, no 
painel/pôster e na apresentação oral, imediatamente abaixo da lista de autores.  
1) Desenvolvimento Humano, saúde e Educação  
2) Desenvolvimento e gestão em unidade de alimentação e nutrição  
3) Epidemiologia processo saúde/doença  
4) Pesquisa e desenvolvimento de suplementos alimentares  
5) Promoção, prevenção e reabilitação da saúde  
6) Tecnologia e desenvolvimento de alimentos 
 
e) Resumo: O resumo é elemento obrigatório, deverá ser redigido num único parágrafo, 
composto de uma sequência de frases completas, concisas e não por numeração de 
tópicos, o texto deve limitar-se à extensão de, no máximo, 200 palavras. Deve vir seguido 
de 3 Palavras-chave. Entre o texto e as Palavras-chave, deixar um espaço com 
espaçamento entrelinhas simples. A expressão palavras-chave deve ser negritada. As 
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palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. Deve-
se apresentar objetivos, material e métodos, resultados e considerações 
finais/conclusão.  Deve-se usar espacejamento simples, sem recuo de parágrafo, 
justificado, Arial, fonte 12 (doze), espaçamento entrelinhas simples. 
 
f) Palavras-chave: 3 (três) palavras-chave separadas por ponto, com a primeira letra de 
cada palavra em maiúsculo e finalizadas por ponto. Deve ser em fonte Arial tamanho 12. 
Os descritores (palavras-chave) devem estar de acordo com a Biblioteca Virtual em 
Saúde - Descritores em Ciência da Saúde (Disponível em http://decs.bvs.br/).  
 
g) Títulos das seções: os títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à 
margem esquerda, em negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.), 
separado por um espaço de caractere. Deve-se utilizar texto com fonte Arial, tamanho 
12 (doze), em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. O título da primeira seção 
deve ser posicionado abaixo das palavras-chave, com um espaço de 1,5 antes e um 
espaço de,5 após. O espacejamento entre seções deve ser de um espaço de 1,5.  
Os Títulos das seções primárias devem ser escrito em caixa alta MAIÚSCULA e em 
negrito, e separados do texto que vem em seguida por uma linha em branco com espaço 
1,5.  
Os Títulos das seções secundárias devem ser escrito em negrito, sendo a primeira letra 
da seção maiúscula e restante em caixa baixa minúscula, e deve-se deixar uma linha em 
branco, com espaço 1,5, entre o título da seção e o texto anterior e o texto que o sucede. 
 
h) Corpo do texto: o corpo do texto deve iniciar logo abaixo dos títulos das seções, com 
um espaço 1,5. O corpo de texto utiliza fonte tipo Arial, tamanho 12 (doze), justificado à 
direita e esquerda, com espacejamento entre linhas 1,5. 
 
Formatação de Tabelas 
 
O título das tabelas é colocado na parte superior, precedido da palavra Tabela e de seu 
número de ordem em algarismos arábicos. As fontes citadas na construção de tabelas e 
notas eventuais aparecem logo após fio de fechamento da mesma. Devem ser inseridas 
o mais próximo possível do texto a que se referem. Se a tabela não couber em uma folha, 
deve ser continuada na folha seguinte e, nesse caso, não é delimitada por traço 
horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho repetidos na folha seguinte. O 
tamanho da letra das tabelas deverá ser 10 com espaço simples entre linhas.  Nas 
tabelas utilizam-se fios horizontais e verticais para separar os títulos das colunas no 
cabeçalho e fechá-las na parte inferior, evitando-se fios verticais para separar as colunas 
e fios horizontais para separar as linhas no corpo da tabela.  
 
Formatação de Ilustrações 
 
Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, 
precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, 
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mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de 
seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 
respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento 
obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras 
informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada 
no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. 
 
Referências 
  
As citações devem ser feitas conforme a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2000). As referências bibliográficas devem estar relacionadas no 
final do texto seguindo o padrão ABNT, estabelecido pela norma NBR 6023/2002. 
Sugerimos que seja consultado o Manual de Normas Técnicas da URI, que poderá ser 
encontrado na página da URI Erechim.  
  
Somente devem ser incluídas na seção relativa às referências as obras citadas no texto, 
elas devem estar em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Deve-se utilizar 
fonte Arial, tamanho 12 (doze).  Para as referências, com um espacejamento igual ao do 
corpo do texto (simples). Nas Referências utilizar espacejamento simples em cada 
referência, e entre os itens, utilizar 1,5. 
 
2. Orientações para Comunicação Oral 
 
Nas salas, previamente divulgadas, será disponibilizado equipamento multimídia (data-
show) com microcomputador.  
Os autores deverão possuir a apresentação salva em CD, em arquivo compatível com 
Windows 2007. 
Os autores deverão encaminhar a apresentação dos trabalhos para o e-mail 
nutricao@uricer.edu.br até as 12:00h do dia 22/08/2017. 
Os autores de cada trabalho terão, no máximo, 10 minutos para sua apresentação. Após, 
serão disponibilizados 5 minutos para perguntas do público e/ou arguição da banca. 
O relator do trabalho deverá estar presente na data de 25 de agosto de 2017, das 20:00 
as 22:00 horas, para apresentação de seu trabalho à Comissão de Avaliação.  
Os trabalhos que não forem apresentados não serão avaliados e não concorrerão à 
premiação do evento. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Avaliação dos artigos enviados 
Todos os artigos passarão pela avaliação da Comissão Científica da X JORNADA DE 
NUTRIÇÃO “PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA” – IX ENCONTRO DE PESQUISA 
CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO e IV MOSTRA DE FOTOGRAFIAS DO CURSO DE 
NUTRIÇÃO, composta por professores do Curso de Nutrição da URI e revisores ad hoc.  
 

mailto:nutricao@uricer.edu.br
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A listagem dos trabalhos aceitos estará disponível na página do evento até o dia 16/08, 
juntamente com a localização de apresentação oral. 
 
Considerações gerais sobre apresentação oral e pôster 
Apenas o relator inscrito receberá um certificado de apresentação do trabalho, com os 
dados dos demais coautores. 
Critérios para premiações 
Durante o evento, a Comissão Científica da XJORNADA DE NUTRIÇÃO “PREVENÇÃO 
E QUALIDADE DE VIDA” - IX ENCONTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO 
selecionará um (1) trabalho a ser premiado entre os artigos completos e um (1) trabalho 
entre os resumos, dentre todos os trabalhos inscritos, para premiação, seguindo os 
seguintes critérios: 
1. Relevância da temática para a área 
2. Qualidade técnica do trabalho 
3. Domínio do conteúdo/conhecimento para apresentação do trabalho 
 
Os autores dos trabalhos premiados serão certificados. 
 
INFORMAÇÕES 
Site: www.uricer.edu.br 
Av. Sete de Setembro, 1621, CEP: 99709-910, Erechim, RS 
Fone: (54)3520-9000, Ramal 9180/9185 (Curso de Nutrição). 


