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PRÊMIO DR
a
 ANGEOLINA ROSSI FERREIRA 

CATEGORIA: TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

BEM VIVER 2013 
HOMENAGEM AO DIA DO NUTRICIONISTA 

 
 

APRESENTAÇÃO: 

O Prêmio Dra. Angeolina Rossi – Categoria Trabalhos Científicos, foi 

criado em agosto de 2012 com o objetivo de incentivar os profissionais e 

os estudantes dos cursos de graduação de Nutrição a desenvolverem 

pesquisas, documentarem seus trabalhos, contribuindo assim para a 

atividade profissional. O Prêmio será entregue durante o Bem Viver 

2013, evento comemorativo ao Dia do Nutricionista, organizado 

anualmente pelo CRN-5. 

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1. PARTICIPAÇÃO E AUTORIA: 

a) Para a submissão do trabalho é obrigatório que pelo menos um dos 

autores seja nutricionista inscrito e regular no CRN-5; 

b) É obrigatório que autor responsável pela submissão esteja inscrito 

no Bem Viver 2013. Para tanto, é necessário preencher a Ficha de 

Inscrição e enviar juntamente com a cópia do comprovante de 

pagamento para o e-mail bemviver2013@crn5.org.br ou pelo fax 

(71) 3245-0753 (Ver Inscrição Bem Viver 2013); 

c) Serão aceitos até 3 trabalhos de um mesmo autor e cada trabalho 

poderá ter até 5 autores; 

d) Qualquer um dos autores poderá ser o apresentador, desde que 

esteja devidamente inscrito no Bem Viver 2013. 
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2. INSTRUÇÕES PARA ENVIO DO RESUMO EXPANDIDO 

a) Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente na forma de 

resumo expandido, cumprindo as regras estabelecidas pela 

Comissão Organizadora do Bem Viver 2013 (Ver Guia para Elaboração 

de Resumo Expandido); 
b) O envio do resumo expandido juntamente com a Ficha de Envio de 

Resumo Expandido (anexo I) deverá ser feito exclusivamente para 

o e-mail bemviver2013@crn5.org.br. Não serão aceitos resumos 

expandidos enviados pelos Correios; 

c) Os resumos expandidos deverão ser enviados até o dia 21/07/2013, 

conforme cronograma (anexo II); 

c) Após o envio não será possível fazer alterações. 
 

3. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS 

a) Os trabalhos serão avaliados no sistema de anonimato pela 

Comissão Científica, composta por nutricionistas especialistas, 

mestres ou doutores, com experiência em docência e avaliação de 

trabalhos científicos, convidados pelo CRN-5 ad hoc; 

b) A Comissão Científica avaliará os resumos, confirmando ou não a 

aceitação. As decisões da comissão científica serão irrevogáveis, 

não cabendo recurso. Será levado em consideração o atendimento 

à orientação quanto à padronização do resumo, cumprimento do 

prazo, a qualidade e teor científico. O resultado da avaliação será 

divulgado a partir do dia 12/08/2013, no site do CRN5; 

c) Os trabalhos aceitos poderão ser escolhidos para apresentação oral 

ou em formato de poster, ambas no dia 31/08/2013 durante o Bem 

Viver 2013, a critério da Comissão Científica.  

d) A carta com a validação e aceitação do trabalho, contendo o 

comunicado sobre o tipo de apresentação para qual o trabalho foi 

selecionado (oral ou poster) será encaminhada ao email do autor 

responsável pela submissão, conforme cronograma (link anexo II); 

e) Caso o trabalho não seja aprovado, não haverá devolução dos 

valores da inscrição no Bem Viver 2013. 

 

mailto:bemviver2013@crn5.org.br
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4. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

a) Os resumos expandidos deverão ser inscritos em uma das 

categorias abaixo: 

I. Nutrição e Saúde Pública; 

II. Nutrição Clínica e Esportiva; 

III. Alimentação Coletiva. 

b) As demais normas encontram-se no GUIA PARA ELABORAÇÃO DE 

RESUMO EXPANDIDO. ACESSE AQUI (Ver Guia para Elaboração de 

Resumo Expandido). 

 

c) Os resumos expandidos em desacordo com as normas 

estabelecidas no GUIA PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO 

EXPANDIDO não serão avaliados pela comissão científica. 

 

5. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE POSTER 

a) Ver GUIA PARA APRESENTAÇÃO EM POSTER (Ver Guia para 

Apresentação em Poster). 

 

6. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

a) Ver GUIA PARA APRESENTAÇÃO ORAL (Ver Guia para Apresentação 

Oral). 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) O resumo expandido recebido será codificado e encaminhado para 

Comissão Científica sem editoração adicional, ou seja, exatamente 

no formato em que foi encaminhado. A revisão gramatical e 

ortográfica fica a critério dos autores. 

b) O resumo expandido deverá conter o endereço eletrônico e 

telefone para contato do autor responsável pela submissão; 

c) Não serão aceitos resumos expandidos de trabalhos não aprovados 

pelo comitê de ética em pesquisa (quando aplicável), cujo número 

do protocolo deverá ser informado no ato da submissão; 

d) Ao CRN-5 reserva-se o direito de publicar os resumos expandidos 

aceitos no site, facebook, revista própria (CRN-5 em Revista) ou 

em qualquer outro meio de comunicação, divulgando os seus 

autores; 

e) Será emitido um certificado digital por resumo expandido aceito e 

apresentado (oral ou poster). O certificado será enviado para o 

email do autor responsável pela submissão.  

 

8. PREMIAÇÃO - DEFINIR 

a) Os resumos expandidos que receberem as três melhores 

pontuações serão premiados pela Comissão Organizadora do Bem 

Viver 2013, durante o evento.   

b) A premiação será feita em caráter único, por trabalho classificado, 

independente da quantidade de autores, ou seja, somente o autor 

responsável pela submissão será premiado. 

 

9. CONCORDÂNCIA 

Todos os participantes estão de pleno acordo com estas normas a partir 

de sua inscrição. Compete à Comissão Científica o direito de avaliar os 

trabalhos, recusando aqueles que não estiverem de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora do Bem Viver 2013. 
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ANEXO I – FICHA DE ENVIO DE RESUMO EXPANDIDO 

 Nome completo do autor responsável pela submissão (sem abreviação) 

 

 

Email do autor responsável pela submissão 

 

 

Telefone celular do autor responsável pela submissão 

 

 

Nome completo dos demais autores (sem abreviação) 

 

 

Nome completo do(s) autor(es) nutricionista(s) 

 

 

Área temática do trabalho: 

 

 

Titulo do trabalho: 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 

 

AÇÃO DATA 

Inscrição no Bem Viver 2013 e Envio de 

Resumo Expandido 

De 03/06/2013 até 31/07/2013 

CRN5 submete os Resumos Expandidos à 

Comissão Científica 

01/08/2013 e 02/08/2013 

Comissão Científica avalia os Resumos 

Expandidos 

 De 02 a 10/08/2013 

Divulgação de resultados de aceite 12/08/2013 

Fixação do Poster no local do evento 31/08/2013 

Apresentação Oral 31/08/2013 

Divulgação dos vencedores 31/08/2013 

Retirada do Poster do evento 31/08/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


