EDITAL DE RETIFICAÇÃO N°1, DE 17 DE JULHO DE 2020

A Comissão Organizadora do Ibranutro Científico Virtual vem, por meio deste,
retificar o Regulamento para Submissão de Trabalho Científico, conforme segue:
Considerando a decisão de transformar em gratuitas as inscrições online do
Ibranutro Científico 2020 Virtual para compartilharmos o conhecimento com o maior
número possível de pessoas;
Considerando as mais de 2.200 inscrições realizadas nas últimas 72 horas;
Considerando as inúmeras solicitações de prorrogação do prazo para submissão
de trabalhos científicos recebidas nos últimos dias;
Considerando o objetivo de prestigiar e estimular estudantes, pesquisadores e
profissionais nas áreas de Terapia Nutricional e Nutrição Clínica com prêmios para os
melhores trabalhos;
I – Retificar os subitens 1.3 e 4.1:
Onde se lê:
1.3 As submissões dos resumos poderão ser feitas no prazo de até 30 de junho de
2020.
Leia-se:
1.3 As submissões dos resumos poderão ser feitas no prazo de até 31 de julho de
2020.
Onde se lê:
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.
Leia-se:
4.1 O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado até o dia 07 de agosto de
2020, através do e-mail informado no momento da submissão do resumo.
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II – Retificar o item 5, no que se refere à metodologia de apresentação dos trabalhos:
Onde se lê:
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.
Leia-se:
5. APRESENTAÇÃO
5.1 Todos os trabalhos aprovados serão apresentados por meio de pôster digital e
estarão disponíveis para visualização na plataforma virtual do congresso.
5.2 Os autores deverão seguir as regras de formatação do modelo que estará
disponível para download no site do evento, juntamente com demais orientações de
elaboração do pôster digital.
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5.2.1 Será desclassificado e não poderá ser apresentado o pôster enviado fora
do padrão de formatação ou fora do prazo estabelecido.
5.3 O pôster digital deverá ser enviado à Comissão Organizadora até o dia 14 de
agosto de 2020, após sinalização de aprovação do resumo enviado previamente.
5.4 Os melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral ao vivo, que
ocorrerá virtualmente pela plataforma digital do evento.
5.5 A apresentação oral ocorrerá nos intervalos da programação científica, conforme
data e horário informados previamente pela Comissão Organizadora, devendo os
autores estarem disponíveis na ocasião informada para apresentar o trabalho à banca
avaliadora e demais congressistas interessados.
5.6 Apenas um dos autores deverá apresentar o trabalho e o apresentador deverá ser,
obrigatoriamente, autor ou co-autor do trabalho enviado.
5.7 A apresentação deverá ter duração de até 5 (cinco) minutos.

As demais disposições constantes do Regulamento para Submissão de Trabalho
Científico permanecem inalteradas.

Comissão Organizadora
Ibranutro Científico 2020
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