IBRANUTRO CIENTÍFICO 2020
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO

1. REGRAS PARA SUBMISSÃO
1.1 A submissão de resumos para o Ibranutro Científico 2020 acontecerá exclusivamente
online através do site https://ibranutrocientifico.com.br/.
1.1.1 Não serão aceitos resumos encaminhados por correios, ou qualquer outra
maneira que não a supracitada.
1.2 A realização da inscrição no evento não é obrigatória no processo de submissão do
resumo. Entretanto, em caso de aprovação do resumo para apresentação, o autor deverá
estar regularmente inscrito no evento, obedecendo o prazo para inscrição. Caso contrário,
o trabalho não poderá ser apresentado.
1.3 As submissões dos resumos poderão ser feitas no prazo de até 30 de junho de 2020.
1.4 O autor responsável pela submissão deverá preencher todos os campos do formulário
de submissão online e do resumo do trabalho, disponíveis na aba “submissão de trabalho”
no site do evento.
1.4.1 A ausência do preenchimento de quaisquer informações obrigatórias
acarretará em desclassificação.
1.5 Cada trabalho deverá ser classificado em uma das categorias descritas no item 3.
1.6 Serão avaliados apenas os trabalhos que tiverem data de conclusão dentro dos últimos
7 (sete) anos.
1.7 Toda comunicação relacionada ao resumo ou à apresentação serão enviadas somente
para o autor responsável pela submissão, no e-mail cadastrado, e o mesmo deve se
responsabilizar por repassar as informações aos coautores.
1.8 Os autores deverão estar atentos aos prazos de submissão e resultados das inscrições.
Não serão aceitos trabalhos fora das datas estabelecidas.

2. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO
2.1 Os resumos deverão ser redigidos na fonte Times New Roman, tamanho 12, em
parágrafo único, com alinhamento justificado e espaçamento 1.5.
2.2 O resumo deverá ser estruturado e contemplar: Titulo, Introdução, Objetivo(s),
Metodologia, Resultados e Conclusão.
2.3 Há o limite de 3000 caracteres por resumo, além de 200 caracteres para o título,
incluindo os espaços no texto.
Deverá ser obedecida a seguinte divisão de caracteres:
•

Introdução: até 250 caracteres

•
•
•
•

Objetivo: até 250 caracteres
Metodologia: até 1000 caracteres
Resultados: até 1100 caracteres
Conclusão: até 400 caracteres

2.4 Não serão aceitas figuras, tabelas ou gráficos, bem como destaque de informações em
negrito, itálico ou sublinhados.
2.5 Todos os resumos deverão ser submetidos no idioma Português.
2.6 Os trabalhos serão avaliados quanto a clareza, coesão, coerência e relevância no
contexto da Terapia Nutricional.

3. CATEGORIAS:
3.1 As categorias para submissão dos resumos são:
a) Terapia Nutricional;
b) Qualidade e Segurança do paciente;
c) Avaliação Nutricional (contexto hospitalar);
3.2 Após a submissão do resumo, não haverá possibilidade de alteração da categoria
selecionada.

4. RESULTADOS
4.1 O resultado dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgado até o dia 15 de
julho de 2020, através do e-mail informado no momento da submissão do resumo.
4.2 Após a decisão da Comissão Científica, não caberá recurso por parte do autor.

5. APRESENTAÇÃO
5.1 Os trabalhos aprovados serão apresentados por meio de gravação de vídeo e estarão
disponíveis para visualização na plataforma virtual do congresso.
5.1.1 Apenas um dos autores deve apresentar o trabalho, através da exposição visual
de slides acompanhado por narrativa (apenas áudio) do conteúdo exibido.
5.1.2 Os trabalhos aprovados receberão mais instruções de como proceder com a
gravação e envio do vídeo para a Comissão Organizadora.
5.1.3 É importante ressaltar que cabe ao expositor do trabalho assegurar que tenha
os recursos adequados a gravação. Vídeo com qualidade baixa de áudio e imagem não será
aceito.
5.2 Os autores deverão seguir as regras de formatação do modelo de slides que estará
disponível para download, em formato de PowerPoint, no site do evento.

5.3 O apresentador deverá ser, obrigatoriamente, autor ou co-autor do trabalho enviado;
5.4 Deve-se atentar à qualidade do áudio e da imagem do vídeo de apresentação. Apenas
os trabalhos considerados de boa qualidade pela Comissão Avaliadora serão classificados
para apresentação;
5.5 A apresentação deverá ter duração de até 5 (cinco) minutos;
5.6 Serão desclassificadas as apresentações enviadas fora do padrão de formatação,
conforme modelo disponibilizado, ou fora do prazo estabelecido.
5.7 As apresentações serão disponibilizadas em plataforma virtual, a partir do primeiro dia
do evento, podendo ser visualizados a qualquer tempo pelos congressistas;
5.8 O conteúdo da apresentação deverá ser enviado à Comissão Organizadora até o dia 07
de agosto de 2020.

6. PREMIAÇÃO
6.1 Os trabalhos serão julgados pela Comissão Avaliadora segundo os critérios descritos
no item 3.7.
6.2 Serão premiados 3 (três) melhores trabalhos.
6.3 A premiação ocorrerá da seguinte maneira:
1º Lugar: R$ 1.500,00
2º Lugar: R$ 1.000,00
3º Lugar: R$ 500,00

7. PUBLICAÇÃO E CERTIFICADOS
7.1 Os resumos e apresentações dos trabalhos premiados poderão estar disponíveis no
aplicativo do Ibranutro na aba “Ibranutro Científico 2020”.
7.2 Os certificados de apresentação do trabalho científico estarão disponíveis para
download no site do congresso por até 180 dias após o encerramento do evento.
7.3 Será emitido um único certificado por trabalho apresentado, com o nome do autor
principal e co-autores do trabalho.

8. CONCORDÂNCIA
Todos os congressistas que encaminharem seus resumos estarão de acordo com as regras
de submissão e apresentação descritas neste documento.

