21º FORUM PAULISTA DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E EXPERIMENTAL
1. REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO
A) CONTEÚDO: Os trabalhos deverão versar sobre Nutrição Clínica. O resumo deverá
ser estruturado e contemplar: título, introdução e objetivo(s), metodologia, resultados,
conclusões e unitermos escritos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, contendo
máximo de 3000 caracteres.
Segue recomendação de caracteres de acordo com estrutura acima:
Introdução: até 250 caracteres
Objetivo: até 250 caracteres
Metodologia: até 1000 caracteres
Resultados: até 1100 caracteres
Conclusão: até 400 caracteres
Atenção! Para submeter o seu trabalho, é necessário efetuar pré-inscrição no site do
Ganepão 2019.
Não se preocupe! Não é obrigatória a realização do pagamento no ato da submissão.
Caso não for efetuar o pagamento no ato, escolha a opção “boleto” na tela da escolha
da forma de pagamento.
ATENÇÃO: Para efetivar o pagamento posteriormente (após o vencimento do boleto),
você
deverá
entrar
em
contato
conosco
através
do
e-mail:
secretaria@ganepao.com.br ou telefone: 11 3284 6318 – Ramal 213 para solicitar a
alteração do vencimento ou até a forma de pagamento, caso desejar.
O pagamento da inscrição poderá ser realizado após confirmação da aprovação do
seu trabalho. Entretanto, o valor da inscrição será correspondente aos preços da fase
vigente, de acordo com a tabela de investimento.
Lembrete: O menor valor de inscrição é o da 1ª Fase, que corresponde ao período de
05/11/2018 a 19/02/2019.
B) PRAZO: A data limite de submissão online é 12 de Abril de 2019. Após esta data o
sistema rejeitará automaticamente a tentativa de submissão de trabalhos.
C) PARTICIPAÇÃO E AUTORIA: O autor principal do trabalho deve ser estudante ou
profissional da área da saúde. Serão aceitos até 3 trabalhos de um mesmo autor ou de
um mesmo co-autor e cada trabalho poderá ter 1 autor principal e até 4 co-autores. O
apresentador deverá ser obrigatoriamente o autor ou co-autor do trabalho enviado.
Após análise dos trabalhos pela Comissão Científica, o apresentador/autor/co-autor
receberá o resultado por e-mail e será publicado no site do Ganepão.

Não poderão inscrever-se membros do GANEP - Nutrição Humana, GANEP Educação, e
GANEP Lar.
D) SELEÇÃO: Os autores dos trabalhos selecionados serão comunicados com
antecedência para confecção do Pôster Digital ou da apresentação na forma de Tema
Livre.
A Comissão Científica é composta por profissionais do GANEP e seus convidados, com
decisão irrevogável.
São pré-requisitos para a aprovação: cumprimento do regulamento e do prazo, clareza
na exposição dos dados, resultados e conclusões e relevância do tema para a saúde ou
para o desenvolvimento tecnológico da terapia nutricional.
Os trabalhos aprovados serão divulgados no site até o dia 25 de Abril de 2019. Uma
vez que o trabalho foi aceito, o apresentador deverá inscrever-se no Ganepão 2019.
E) CLASSIFICAÇÃO: Os trabalhos, nas categorias CLÍNICO e EXPERIMENTAL
selecionados para apresentação na modalidade de Tema Livre (apresentação oral)
serão debatidos e julgados e, portanto, concorrerão ao Prêmio.
Os trabalhos aprovados para apresentação na forma de Pôster serão classificados em 3
(três) categorias: Interesse Científico (IC), Prática Clínica (PC) e Iniciação à Pesquisa (IP).
Os Pôsteres de Interesse Científico (IC), nas categorias CLÍNICO e EXPERIMENTAL,
concorrerão ao prêmio e, portanto, serão avaliados pela Comissão Julgadora. Os
Pôsteres de Interesse na Prática Clínica (PC) não concorrerão ao prêmio, e não serão
submetidos à avaliação da Comissão Julgadora. Os Pôsteres de Iniciação à Pesquisa (IP)
receberão a visita de uma Comissão de Pesquisa, que fará considerações a respeito dos
trabalhos desta categoria, mas não concorrerão ao prêmio.
F) CERTIFICADOS: será emitido um único certificado (para o autor que submeteu o
trabalho em sistema) a ser disponibilizado on line após o evento. No certificado
constará os nomes dos autores e co-autores do trabalho.
G) PREMIAÇÃO: os 2 melhores trabalhos, nas categorias CLÍNICO (1) e EXPERIMENTAL
(1), apresentados como Tema Livre receberão certificado e prêmio de R$2.350,00
cada. Da mesma forma, os 2 melhores trabalhos apresentados como Pôster na
Categoria de Interesse Científico (IC), nas categorias CLÍNICO (1) e EXPERIMENTAL (1),
receberão certificados e prêmios de R$1.950,00 cada. Também serão oferecidas 4
(quatro) menções honrosas para os segundos colocados apresentados como Tema
Livre e como Pôster, nas categorias clínico e experimental. Estes receberão certificado
e uma inscrição para o Ganepão 2020. A premiação será realizada em Sessão Solene
no dia 14 de Junho de 2019, às 18h, no Auditório Vermelho – Centro de Convenções
Rebouças.
H) PUBLICAÇÃO: os autores concordam que os trabalhos aprovados pela Comissão
Científica serão publicados on-line no suplemento da Revista da BRASPEN (BRASPEN

Journal) e poderão ser publicados no site E-poster, Congresso Ganepão 2018 (link https://www.eposters.net/sponsor/ganepao-2018). A Comissão Organizadora não se
responsabiliza pelo envio de dados incorretos (nomes dos autores, título do trabalho e
instituição).
I) CONCORDÂNCIA: todos os participantes estão de pleno acordo com este
regulamento a partir de sua inscrição. Compete à Comissão Científica o direito de
selecionar e avaliar os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles que não
estiverem de acordo com os critérios estabelecidos por esta comissão.

2. INSTRUÇÕES AOS TRABALHOS APROVADOS
MODALIDADE ORAL:
1. Apresentação: O Tema Livre deverá ser apresentado em Data Show, sendo o tempo
de apresentação de 05 minutos + 10 minutos de arguição.
2. Conteúdo: Os tópicos do Tema Livre são: Título/ Autores/ Instituição/ Introdução/
Objetivos/ Materiais e Métodos/ Resultados/ Conclusão.
3. Data, hora e local da apresentação: Sala Marrom. As informações referentes ao dia
e horário de cada apresentação serão comunicadas posteriormente pela Comissão
Organizadora. Não serão aceitas apresentações fora do horário estipulado.
4. Os autores responsáveis pelos trabalhos selecionados para apresentação oral
deverão confirmar a sua presença e participação antecipadamente no Congresso, sob
a pena de serem substituídos.
5. Faça o download do modelo padrão de slide para apresentação em breve.
MODALIDADE PÔSTER DIGITAL:
1. Não é necessária a impressão os trabalhos (banner), pois ficarão expostos em totens
digitais.
2. Normas para submissão do Pôster Digital:
a. O arquivo do pôster digital deverá ser enviado nos formatos ppt ou pptx até
17/05/2019. Faça o download do modelo de slide em breve.
b. Prazo de envio do pôster digital: 17/05/2019.
c. NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS (POSTER DIGITAL) NO DIA DO EVENTO.
Para dirimir eventuais dúvidas existentes em relação ao presente regulamento, os
participantes poderão acessar o site http://www.ganepao.com.br ou entrar em
contato com Renata Gonçalves pelo telefone (11) 3284-6318 das 8h às 17h ou e-mail
forum@ganepao.com.br

