
REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO VII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA, X JORNADA LUSO-
BRASILEIRA E X JORNADA INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA – 
25 e 26 de novembro de 2021, PORTO ALEGRE – CENTRO DE EVENTOS 
PUC/RS. 
TEMA CENTRAL: REABILITAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA DO PACIENTE 
ONCOLÓGICO 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Os trabalhos científicos aprovados pela Comissão Organizadora do evento 

estarão expostos como pôsteres eletrônicos nos dias 25 ou 26 de novembro de 

2021, quando serão visitados e apreciados pela Comissão Julgadora de Trabalhos 

Científicos. Serão aceitos, preferencialmente, trabalhos originais, experimentais ou 

clínicos, retrospectivos ou prospectivos, com temas relacionados à Nutrição 

Oncológica, de profissionais de todas as áreas afins. Resumos de revisão de 

literatura poderão ser aceitos de acordo com a avaliação da Comissão Julgadora. 

Para a submissão do trabalho é necessário que, pelo menos, um autor esteja 

inscrito no VII Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, X Jornada Luso-

Brasileira e X Jornada Internacional de Nutrição Oncológica não sendo necessária 

taxa adicional para inscrição do trabalho. 

 A data limite para envio dos trabalhos é 17 de julho de 2021. Não serão 

aceitos trabalhos enviados após a data limite. 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
 

1. Participação e autoria 

 

O responsável pela apresentação do trabalho deve estar inscrito no VII 

Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, X Jornada Luso-Brasileira, X Jornada 

Internacional de Nutrição Oncológica.  

Serão aceitos até 3 trabalhos de um mesmo autor ou de um mesmo coautor e 

cada trabalho poderá ter 1 autor principal e até 5 coautores. O apresentador deverá 

ser obrigatoriamente o autor ou coautor do trabalho enviado. 

 

 

2. Formatação do trabalho científico 

 

Para elaboração dos trabalhos devem ser considerados os seguintes critérios: 

 

• Redigir o trabalho em português.  



• Títulos: devem ser redigidos em caixa altas e baixas e alinhados à esquerda, 

sem abreviações, indicando claramente a natureza da investigação. 

• Autor(es): identificar com nome(s) e sobrenome(s) completo(s), 

centralizado(s) e de forma regular; indicar, para cada autor, em nota de 

rodapé, a categoria profissional, o mais alto grau acadêmico, o(s) nome(s) 

do(s) departamento(s) e instituição(ões) a que o trabalho deverá ser atribuído, 

endereço eletrônico, cidade, estado e país (se não houver uma instituição 

envolvida, escrever a cidade e o estado); nome, endereço e telefone do autor 

responsável pela correspondência do manuscrito. 

• Resumos: devem estar em formato Word; parágrafo único; espaçamento 

entre linhas 1,5; alinhamento justificado; fonte Times New Roman, tamanho 

12; tamanho de papel A4; margens superior/esquerda 3cm e inferior/direita 

2,0 cm; respeitar rigorosamente o limite entre 150 a 250 palavras (utilizar o 

comando “Contar Palavras” do programa Microsoft Word para auxiliar a 

contagem); formato estruturado contendo Introdução, Objetivo, Método, 

Resultados e Conclusão (em negrito), salvo quando o estudo não comportar 

estas categorias.  

• Palavras-chave / Descritores: indicar de três a cinco descritores, iniciando 

com letra maiúscula, e separados por ponto e vírgula. Os descritores são 

palavras fundamentais que auxiliam na indexação dos artigos em bases de 

dados nacionais e internacionais em Ciência da Saúde. Para determinar os 

descritores, deve-se consultar a lista de DeCS, elaborada pela BIREME 

(disponível em: http://decs.bvs.br//) 

• Abreviações podem ser usadas, mas devem ser colocadas entre parênteses 

após a palavra ter aparecido pela primeira vez por extenso, exceto no título.  

• A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de responsabilidade 

do autor e será considerada como critério de avaliação pela Comissão 

Julgadora de Trabalhos Científicos. 

• O resumo não deverá conter tabelas, figuras, gráficos, fotos ou referências 

bibliográficas; 

• Não utilizar nomes de produtos, empresas ou marcas registradas. 

• O exemplo de como deverá ser enviado o resumo está no final desse 

regulamento. 

 

  

3. Avaliação e classificação 

 

São pré-requisitos para a aprovação do trabalho: cumprimento do 

regulamento e do prazo, clareza na exposição dos dados, resultados e conclusões 

e, importância do tema para a área de Nutrição Oncológica. 

Os trabalhos aprovados para pôster eletrônico deverão ser configurados 

conforme as instruções enviadas através do e-mail de aceite, e serão avaliados pela 

Comissão Julgadora de Trabalhos Científicos na data e horário referidos no e-mail. 



Os trabalhos aprovados para Tema Livre serão apresentados em sessão oral, 

conforme instruções enviadas através do e-mail de aceite, e serão avaliados pela 

Comissão Julgadora de Trabalhos Científicos na data e horário referidos no e-mail. 

Os dois melhores trabalhos apresentados na forma de pôster e de Tema Livre 

serão premiados.  

 

 

 

4. Inscrição 

 

Para proceder à inscrição, os autores devem enviar a Ficha de Inscrição 

(link - site SBNO) devidamente preenchida e o trabalho para o e-mail  

congressosbno2021@gmail.com.br . Não serão aceitos trabalhos enviados por 

outras vias (fax, correios, etc). 

ATENÇÃO: Preencha sua ficha de inscrição com um endereço de e-mail 

válido, pois toda a comunicação referente ao VII Congresso Brasileiro de Nutrição 

Oncológica, X Jornada Luso-Brasileira e X Jornada Internacional de Nutrição 

Oncológica será realizada através deste e-mail. 

 

5. Publicação 

 

Os autores concordam que os trabalhos aprovados pela Comissão Científica 

serão publicados nos Anais do Congresso e nos Anais de outras revistas 

selecionados por esta comissão organizadora. A Comissão Organizadora não se 

responsabiliza pelo envio de dados incorretos (nomes dos autores, título do trabalho 

e instituição). 

 

 

6. Concordância 

 

Todos os participantes estão de pleno acordo com este regulamento a partir 

de sua inscrição. 

 

 

7. Certificado 

 

Não serão emitidos certificados, os trabalhos com os respectivos nomes 

dos autores, estarão disponíveis nos Anais do Congresso em até 1 (um) mês 

após o término do evento. Solicitamos a atenção no preenchimento do nome 

completo no ato da inscrição. Não será aceita em hipótese alguma, solicitação 

de segunda via por erro ortográfico, ou preferência na forma de escrita do 

nome.  

 

 

mailto:congressosbno2021@gmail.com.br


 

 

Título do Trabalho 

 

Autor 11; Autor 21; Autor 32; Autor 43 

 

Introdução: Xxxxxxxxxx. Objetivo: Xxxxxxxxxxxxxxx. Método: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Resultados: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Conclusão: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Palavras-chave: Xxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Nutricionista. Mestrando. Universidade Federal ....... Cidade, estado (Sigla), Brasil.  
2  Professor. Doutor. Universidade Federal ..... Cidade, Estado (Sigla) , Brasil.  
3  Professor Adjunto IV. Doutor. Universidade ....... Cidade, Estado (Sigla) , Brasil. 

 Endereço para correspondência: Nome do Autor. Endereço Completo 
 E-mail:  
 Telefone:  


