GUIA PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO
O resumo expandido deverá ser redigido em português, preparado no programa Microsoft
Word para texto e tabelas (versão 97 ou superior) e Excel para os gráficos (versão 97 ou
superior). As tabelas e figuras deverão estar inseridas no corpo do texto e apresentadas
após sua citação (para maiores detalhes, ver “Normas para tabelas e figuras”, abaixo).
Serão aceitos trabalhos com no mínimo duas e no máximo quatro páginas, escritos em
papel tamanho A4 (210 mm x 297 mm), margens de 2 cm, parágrafo de 1,5 cm, espaço
entre linhas de 1,5 e fonte Times New Roman 12. O texto deve ser escrito corrido,
justificado, com separação apenas entre os itens (Título, Autores, Introdução, Material e
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões/Considerações Finais, Agradecimentos e
Referências).
As citações no texto devem ser feitas conforme as normas da ABNT.
O TÍTULO do trabalho deve ser escrito em letras maiúsculas, em negrito e centralizado na
página. Dar espaço e inserir os autores. Os nomes dos AUTORES devem ser escritos
com a primeira letra maiúscula dos nomes e sobrenomes e demais minúsculas, sem
abreviações, centralizados na página e separados por vírgula. Os nomes dos autores
nutricionistas deverão ser sublinhados. A Comissão Científica somente aceitará trabalhos
com até cinco autores. Os nomes das instituições devem ser redigidos logo abaixo dos
autores, em letras minúsculas, tamanho da fonte 10, justificado, com números
sobrescritos correspondentes aos autores antes da instituição. Indicar o endereço
eletrônico e físico do autor responsável pela submissão do resumo expandido.
Os títulos INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO,
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES

FINAIS,

AGRADECIMENTOS

(opcional)

e

REFERÊNCIAS devem ser escritos em letra maiúscula, em negrito e alinhados à
esquerda da página. Os nomes científicos ou palavras em outra língua deverão ser
grafados em itálico.

Normas para as referências bibliográficas e normas para Tabelas e Figuras
Devem ser apresentadas conforme as normas da ABNT atual.
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