NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
XIII Seminário Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional
XIII SEISAN
Para inscrever o seu trabalho científico você deverá estar inscrito no XIII SEISAN.
Todos os participantes deverão estar de pleno acordo com esse regulamento a partir de
sua inscrição.
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

Serão aceitos para avaliação resumos em português de trabalhos científicos realizados em
abordagem qualitativa ou quantitativa, nas modalidades descritas abaixo.
Os trabalhos deverão ter no máximo 5 (cinco) autores. Poderão participar como autores
nutricionistas, acadêmicos de nutrição e outras categorias profissionais de saúde.
Ao submeter o resumo, você deve inserir no resumo as informações abaixo:
Modalidade do trabalho científico:
- Pesquisas observacionais;
- Pesquisas experimentais;
- Revisões sistemáticas;
- Relatos de experiências;
- Relatos de caso.
No caso de pesquisas realizadas com seres humanos, os autores deverão enviar o número
do protocolo de aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa.
Eixos temáticos.
Os autores deverão inscrever seus resumos apontando o eixo temático, dentre aqueles
apresentados abaixo, o que mais se aproxima e/ou se relaciona à sua pesquisa.
Eixo I - Nutrição Clínica;
Eixo II - Alimentação Coletiva;
Eixo III - Saúde Coletiva;
Eixo IV - Nutrição em Esportes e Indústria de Alimentos.
Formato:
O corpo do texto do trabalho deverá estar em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento
simples, folha A4-retrato, margens 2,5 cm (superior, inferior, esquerda e direita).
O título completo do trabalho deve estar centralizado, em caixa alta e negritado e deverá conter
no máximo 20 palavras. Esse deve ser objetivo e refletir o trabalho realizado. As palavras do título
não serão contabilizadas.
Os nomes dos autores devem estar centralizados e completos (sem abreviaturas)
conforme exemplo (ex: José Carlos da SILVA) seguidos, logo abaixo, da Instituição de Ensino/
Origem em caixa alta e endereço eletrônico. O nome dos autores também não será considerado
no total das palavras do resumo. O nome do apresentador deverá ser sublinhado.
O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova
ortografia da língua portuguesa com 250 a 500 palavras. Não inserir figuras, gráficos ou imagens
no resumo.
As palavras do título, objetivos, metodologia, resultados e conclusão deverão ser
colocados em negrito no texto que será do tipo 'resumo estruturado'. Deverão constar no máximo
cinco referências (estilo Vancouver), cujas palavras não serão contabilizadas na totalidade do
resumo. Deverão ser definidas quatro palavras-chave presentes nos Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS).
As apresentações serão realizadas na modalidade de pôster dialogado, onde o relator,
obrigatoriamente, deverá estar à disposição para esclarecimentos ao público e avaliadores no
horário estabelecido. Após as apresentações três trabalhos serão premiados.
Periodicidade de Publicação: Anual
Idioma: Português

Conteúdo: Introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. As citações e referências
bibliográficas deverão obedecer as normas atuais Vancouver. O resumo deverá ser enviado como
documento do Programa Microsoft Word (versão 97-2003 ou 2010). Não incluir figuras, tabelas ou
quadros.
Não serão aceitos trabalhos fora das normas de elaboração do XIII SEISAN.
Template para o resumo
Modalidade do trabalho científico:
Eixo temático:
Nome, SOBRENOME1; Nome, SOBRENOME2
1Instituição de Ensino; 2 Instituição de origem
e-mail
TÍTULO DO TRABALHO:
Introdução.Objetivos.Metodologia.Resultados.Conclusão.
Referências:
Palavras-chave:

