
 

 

 

FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE – FVJ 

I JORNADA DE NUTRIÇÃO DO VALE DO JAGUARIBE: Saúde é Nutrição, 

Cuidados Integrativos e inovações. 

 

EDITAL 

 

A I Jornada de Nutrição do Vale do Jaguaribe da Faculdade do Vale do 

Jaguaribe – FVJ é um evento organizado pela coordenação do curso de 

Nutrição, Centro Acadêmico Pedro Escudero e Comissão Organizadora, em que 

compartilham saberes e resultados da pesquisa científica, construção de um 

espaço coletivo de diálogos em saúde, que será realizado no período de 30 e 31 

de agosto de 2021, na modalidade híbrida e gratuito. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Compartilhar experiências exitosas que integrem ensino, pesquisa e 

extensão da graduação, em prol da ciência e do desenvolvimento regional no 

Vale do Jaguaribe; 

1.2. Divulgar as atividades de pesquisa realizadas por alunos, docentes e 

egressos do curso de graduação em Nutrição; 

1.3. Estimular a produção científica e divulgar as pesquisas desenvolvidas por 

alunos, docentes e egressos dos cursos de graduação e pós-graduação da  

FVJ e das demais instituições de ensino superior; 

1.4. Promover a integração ensino-pesquisa-extensão entre os corpos discente 

e docente da Faculdade do Vale do Jaguaribe e de outras instituições de ensino 

superior; 

1.5. Tornar o aluno da FVJ protagonista no seu processo de formação, 

exercendo a liderança na promoção de atividades de construção, fixação e  



 

 

 

 

aplicação conhecimentos oriundos das salas de aulas e dos estudos de 

extensão; 

1.6. Aproximar a comunidade ao debate de propostas assistenciais efetivas no 

âmbito do cuidado integral à saúde através da nutrição; 

1.7. Contribuir com a construção da consciência cidadã por meio da produção  

científica. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A I Jornada de Nutrição do Vale do Jaguaribe surge com uma proposta 

dialógica aprofundada, visando incentivar o relato de vivências e/ou pesquisas 

dos(as) profissionais e acadêmicos(as) das áreas de concentrações da nutrição. 

Este evento se propõe a reunir usuários(as) do SUS, estudantes de 

Ensino Médio e de Nutrição, nutricionistas, trabalhadores da área de alimentos 

e afins, para debater propostas assistenciais efetivas no âmbito da alimentação 

e nutrição de forma holística e integral. Além disso, busca promover espaços que 

possibilitem a discussão acerca dos desafios e perspectivas relacionados ao 

fortalecimento da saúde através da nutrição e produção de alimentos, no intuito 

de estimular uma visão crítica e reflexiva sobre a temática abordada. 

Com o tema norteador “Saúde é Nutrição, Cuidados Integrativos e 

inovações”, a I Jornada De Nutrição do Vale do Jaguaribe reúne ciclos de 

palestras, minicursos, apresentações de trabalhos científicos como produtos 

relativos à elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão de graduação em Nutrição da FVJ e das demais instituições de ensino 

superior. 

O evento surge com propostas inovadoras da área da nutrição no intuito 

de buscar ainda mais possibilidades que possam aperfeiçoar técnicas 

alimentares, produção de alimentos seguros, cuidados essencias acerca da 

alimentação que promovam novas perspectivas relacionadas à saúde da 

população, bem como fortalecer a segurança alimentar, incentivo à gastronomia 

e autonomia do autocuidado do indivíduo. 



 

  

 

 

Com isso, este evento busca estreitar de forma mais eficiente o vínculo 

com a comunidade da região do Vale do Jaguaribe e adjacências, na perspectiva 

de torná-la protagonista nos cuidados nutricionais, alimento seguro para a família 

e comunidade. 

Ressalta-se, assim, a importância do nutricionista na assistência em 

saúde, na produção de alimentos, tendo em vista que a saúde é prioridade e 

necessita ser promovida através da alimentação adequada e equilibrada, 

precisando ser vista de forma integral e de acesso para todos. 

Portanto, a I Jornada Nutrição do Vale do Jaguaribe compartilha os 

resultados das pesquisas, estudos, idas a campo e reflexões transformadas em 

ciência e tecnologia, voltadas para soluções de problemas, desenvolvimento 

intelectual, acadêmico e cultural do Vale do Jaguaribe e regiões adjacentes. 

 

3. PÚBLlCO-ALVO 

 

Alunos, docentes e egressos dos cursos de graduação e pós-graduação da FVJ 

e das demais instituições de ensino superior, estudantes do Ensino Médio e 

trabalhadores da área de alimentos e afins. 

 

4. ÁREAS DO CONHECIMENTO PARA SUBMISSÕES DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos, deverão ser submetidos de acordo com a área de conhecimento 

da Ciência da Nutrição: 

4.1. Alimentação coletiva;  

4.2. Alimentos e Nutrição (tecnologia dos alimentos, microbiologia dos alimentos 

e áreas afins); 

4.3. Saúde Coletiva; 

4.4. Nutrição Clínica; 

4.5. Nutrição Esportiva; 

4.6. Nutrição Integrativa; 



 

 

 

 

4.7. Nutrição Estética. 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para participação serão realizadas entre os dias 17 e 30 de agosto 

de 2021, através do endereço eletrônico https://inscricao.fvj.br/fvj/i-jornada-de-

nutricao 

 

6. SOBRE A EQUIPE AVALIADORA 

 

6.1. A Equipe Avaliadora dos trabalhos submetidos à I Jornada de Nutrição é 

composta por docentes internos e/ou externos indicados pelas Coordenações 

dos cursos de graduação e pós-graduação, possuindo titulação mínima de 

especialista;  

 

Parágrafo 1º - A Equipe Avaliadora responde à Comissão Organizadora quanto 

ao processo de avaliação dos trabalhos inscritos na I Jornada de Nutrição.  

  

Parágrafo 2º - As atividades dos avaliadores estão condicionadas ao aceite 

formal e voluntário de participação.  

 

Parágrafo 3º - Os membros da Equipe Avaliadora recebem o certificado de 

participação como avaliador dos trabalhos científicos inscritos na Jornada 

Científica. 

 

7. SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

7.1. Consideram-se trabalhos científicos os produtos relativos à elaboração e 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão submetidos em 

formato de resumos simples e expandido, apresentados na modalidade de  
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pôster e apresentação oral por estudantes do curso graduação em Nutrição da 

FVJ; 

7.2. Serão aceitas para avaliação pesquisas originais, notas prévias, relatos de 

experiência, relatos de caso, revisões da literatura e reflexões teóricas, desde 

que seguidas as normas de produção dispostas neste edital; 

7.3. O caso de trabalhos que resultem de pesquisa envolvendo seres humanos 

devem ser inclusos, na sessão de Métodos, o número do CABE e parecer de 

aprovação do protocolo de pesquisa emitido por um Comitê de Ética em 

Pesquisa; 

7.4. Cada pesquisador(a) poderá submeter até 04 (quatro) trabalhos como 

relator(a), sendo 06 (seis) o limite de autores para um mesmo trabalho. Não há 

limite para submissão em coautoria; 

7.5. Autor(a) submissor(a) deve indicar, nos campos específicos, nome completo 

e e-mail de todos os coautores, sendo necessário que todos realizem o cadastro 

individual no evento com o mesmo endereço de e-mail cadastrado pelo(a)  

autor(a) submissor(a). Em nenhuma hipótese serão aceitas 

inclusões/modificações de autoria após a submissão do trabalho; 

7.6. Os trabalhos deverão ser submetidos no período de 18 a 24 de agosto, 

seguindo templates disponibilizados pela organização no site da FVJ, no 

endereço https://www.fvj.br/noticias/i-jornada-de-nutricao-do-vale-do-jaguaribe/;  

7.7. Os trabalhos devem ser submetidos às áreas temáticas que se referem às 

linhas de pesquisa institucionais dispostas no item 4 deste edital; 

7.8.  Em caso de duplicidade no envio do trabalho, permanecerá como válido o 

trabalho com o maior número de inscrição, ou seja, que foi submetido mais 

recentemente; 

7.9. Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, tampouco 

fora do período de recebimento estabelecido no item 7.6; 

7.10. Assim, recomenda-se o envio do trabalho com antecedência, uma vez que 

a Comissão Cientifica não se responsabilizará por inscrições não recebidas em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos; 
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7.11. O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 28 de agosto; 

7.12. Os trabalhos poderão ser submetidos como resumo expandido ou artigo; 

7.13. As respectivas modalidades de apresentação dos trabalhos submetidos 

são banners digitais; 

7.14.  O trabalho deverá ser anexado no formato PDF; 

7.15. Os(as) autores(as) são responsáveis pela revisão ortográfica prévia do 

trabalho; 

7.16. Uma vez que o trabalho tenha sido deferido/indeferido, não cabem recursos 

quanto ao resultado, quanto ao reenvio e quanto à exclusão; 

7.17. Não cabem recursos quanto à prorrogação do prazo de inscrições. 

 

8. ELABORAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

Os trabalhos serão produzidos nas modalidades resumo expandido ou artigo 

seguindo as normas descritas em edital e templates disponíveis em 

https://www.fvj.br/noticias/i-jornada-de-nutricao-do-vale-do-jaguaribe/ 

  

A depender da modalidade escolhida o trabalho deverá conter: 

RESUMO: Apresentação do tema, breve descrição, objetivos, metodologia, 

resultados obtidos e conclusão; palavras-chave (3 a 5 palavras); fonte Times 

New Roman; estilo da fonte normal; tamanho 12; espaçamento antes e depois 

de 0pt; entrelinhas simples. Deve conter de 150 a 300 palavras, sem contar com 

o título e autores. 

 

RESUMO EXPANDIDO: Deverá conter entre 1000 e 1500 palavras, com a 

apresentação do tema sendo subdividido em Introdução, Materiais e Métodos, 

Resultados e Discussão, Conclusão; Referências dos trabalhos mencionados no 

texto, de acordo com o ManuaI de Normatização da FVJ. 

 

ARTIGO (trabalhos completos): Para a submissão de trabalhos completos na 

I JORNADA DE NUTRIÇÃO DO VALE DO JAGUARIBE, deve-se seguir as  

https://www.fvj.br/noticias/i-jornada-de-nutricao-do-vale-do-jaguaribe/


 

 

 

 

normas do evento. As propostas deverão ter no mínimo 03 e no máximo 06 

páginas. Essa modalidade de trabalho deverá conter: Resumo (apresentar um 

resumo do artigo com máximo de 200 palavras); palavras-chave (3 a 5 palavras); 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências. 

Formato: O trabalho·deverá seguir as especificações encontradas no Manual de 

Normatização da FVJ, disponível em https://www.fvj.br/wp-

content/uploads/2021/08/MANUAL-DE-NORMAS-PARA-ELABORACAO-DE-

TRABALHO-ACADEMICO.pdf  

 

8.1. Os trabalhos deverão ser apresentados obedecendo a seguinte formatação: 

Título: fonte Times New Roman; estilo da fonte normal; tamanho 12; negrito e 

centralizado;  

Identificação dos autores: fonte Times New Roman; estilo da fonte normal; 

tamanho 12; negrito e alinhamento à direita; inserir o(s) nome(s), a instituição de 

origem e e-mail para contato; 

Resumo: fonte Times New Roman; estilo da fonte normal; tamanho 12; 

espaçamento antes e depois 0pt; entre linhas simples. Deve conter de 100 a 250 

palavras; 

Corpo do trabalho: configuração de página: margem superior e esquerda 

3,0cm; margem inferior e direita 2,0cm; fonte Times New Roman; estilo da fonte 

normal; tamanho 12; espaçamento antes e depois 0pt; entre linhas 1,5. 

Parágrafos 1,5cm. 

Referências: Deve seguir rigorosamente as regras da ABNT e a formatação 

especificada para o corpo do trabalho. 

 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO TRABALHO ESCRITO 

 

9.1. Os trabalhos submetidos serão avaliados em duas etapas: 

Etapa I - Revisores avaliarão se os trabalhos obedecem às exigências de 

formatação deste edital e no modelo de orientação. 
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Etapa II - Os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados para a 

Comissão Avaliadora, que julgará o mérito do trabalho de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema; 

b) Pertinência do título e qualidade do resumo; 

c) Adequação e qualidade da introdução; 

d) Consistência teórica; 

e) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 

f) Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 

g) Análise de dados e resultados; 

h) Conclusão: fundamento, coerência e relação com o objetivo; 

i) Qualidade da redação e organização do texto (claro, conciso e preciso); 

j) Adequação às normas da ABNT. 

 

9.2. Os trabalhos aprovados serão classificados/deferidos de acordo com o 

parecer dos revisores. 

 

10. APRESENTAÇÃO 

 

10.1. Os trabalhos que forem inscritos e deferidos poderão ser apresentados de 

duas maneiras: 

a) Slides (Oral) - apresentação com utilização de slides para trabalhos 

inscritos na modalidade Artigo Completo ou Resumo Expandido; 

b) Banner Digital (Pôster) - apresentação com utilização de pôster digital para 

trabalhos inscritos como Resumo Expandido ou Resumo Simples; 

 

10.2. Os trabalhos científicos no formato resumo expandido serão apresentados 

no formato apresentação oral com duração de até 10 (dez) minutos; 

10.3. Os slides deverão ser produzidos segundo formato estabelecido pela 

comissão; 

 



 

 

 

 

10.4. As apresentações ocorrerão em dias e horários previamente divulgados 

pela comissão; 

10.5. A Comissão Científica se responsabiliza pela organização dos pôsteres e 

slides para projeção, segundo a ordem de apresentações previamente 

estabelecida; 

10. 6. Trabalhos cujos arquivos de apresentação não sejam inseridos no prazo 

estabelecido pela Comissão Científica serão considerados recusados para 

apresentação na I JORNADA DE NUTRIÇÃO FVJ; 

10.7. O não comparecimento implicará em desistência de participação no 

evento, impossibilitando a emissão de certificação e conclusão do trabalho nos 

Anais da Expo 2021 em edição especial ao tema Saúde é Nutrição, Cuidados 

Integrativos e inovações da I JORNADA DE NUTRIÇÃO FVJ. 

 

11. CERTIFICADOS 

 

11.1. Os certificados de participação do evento serão enviados para o e-mail 

disponibilizado na inscrição para o participante em até 10 (dez) dias após o 

evento;  

11.2. O certificado será fornecido em formato padrão, sem possibilidades de 

alteração no seu layout, texto, conteúdo e demais propriedades;  

11.3. O certificado estará disponível para todos os trabalhos aprovados/deferidos 

e apresentados, cujos participantes não tenham pendências no cadastro; 

11.4. A carga horária do certificado dependerá das atividades desenvolvidas pelo 

participante, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Carga Horária Descrição 

15h Participação 

2 Certificado de apresentação de trabalho 

2 Minicurso 

 

 



 

 

 

 

12. PUBLICAÇÃO 

 

Todos os trabalhos científicos inscritos e apresentados na I JORNADA DE 

NUTRIÇÃO FVJ serão publicados em formato virtual nos Anais da Expo 2021, 

em edição especial ao tema Saúde é Nutrição, Cuidados Integrativos e 

inovações. 

 

13. CRONOGRAMA 

 

As atividades que compõem a I JORNADA DE NUTRIÇÃO DO VALE DO 

JAGUARIBE ocorrerão conforme tabela abaixo: 

 

Atividade Período 

Inscrição como participante 17/08 a 30/08 

Submissão de trabalhos 18/08 a 24/08 

Divulgação dos trabalhos deferidos e 

indeferidos 

28/08 

Divulgação da programação de 

Palestras e Minicursos 

19/08 

Divulgação da Programação de 

Apresentação dos trabalhos 

29/08 

Evento 30/08 a 31/08 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com todas 

as normas contidas neste edital; 

14.2. A Comissão Científica da I JORNADA DE NUTRIÇÃO DO VALE DO 

JAGUARIBE está sob coordenação da Profª. Ma. Paloma Katlheen Moura Melo; 

 



 

 

 

 

14.3. Para maiores informações, enviar e-mail para o endereço 

paloma.melo@fvj.br; 

14.4. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do evento.  

 

15. COMISSÃO CIENTÍFICA DA I JORNADA DE NUTRIÇÃO DO VALE DO 

JAGUARIBE 

Profª Dra. Abda de Souza Medeiros 

Profª Ma. Cristiane Souto Almeida 

Profª Ma. Lívia Viviane Guimarães do Couto 

Profª Ma. Paloma Katlheen Moura Melo 

 

 

 

 

Aracati, 18 de agosto de 2021 

 

Coordenação do curso de Nutrição 

 
 


