
TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
1. Normas Gerais para submissão 

1.1 Os trabalhos deverão ser enviados no formato de resumo, com até 5MB, pelo 

formulário de submissão no site abranmi.com/2o-congresso/  

1.2 Data limite para envio dos trabalhos: 15.05.2020 

1.3 Número máximo de autores por trabalho: 6 

1.4 Máximo de trabalhos submetidos por autor correspondente: 3 

Será considerado autor correspondente àquele que submeter o trabalho, o qual 

será contatado via e-mail cadastrado na inscrição. 

1.5 Idioma: Português 

1.6 O autor correspondente do trabalho deverá estar inscrito no II Congresso 

Internacional de Nutrição Materno Infantil, sendo o envio do trabalho possível 

somente após a confirmação do pagamento da inscrição. 

1.7 Serão aceitos trabalhos originais de pesquisa e trabalhos de revisão sistemática ou 

integrativa da literatura. 

1.8 A Abranmi e a Comissão Organizadora do Congresso não serão responsáveis pelos 

custos de inscrição, transporte, hospedagem ou outros custos gerados para 

apresentação dos trabalhos. 

1.9 Os Anais do II Congresso Internacional de Nutrição Materno Infantil serão 

publicados no site da Abranmi após o término do evento.  

1.10 Divulgação dos trabalhos aprovados, bem como horário de exposição e 

apresentação: 15.06.2020 no site abranmi.com/2o-congresso/ 

Os autores receberão notificação da aprovação por email. Caso não receba a 

notificação, o autor deverá entrar em contato com a comissão científica através 

do e-mail cientifico@abranmi.com 

Nota:  

1. A comissão científica irá avaliar todos os trabalhos recebidos e reserva-se o 

direito de rejeitar aqueles considerados inadequados ou que não atendam aos 

temas ou formatação estabelecidos. 

2. Serão emitidos certificados somente dos trabalhos efetivamente expostos e 

apresentados no evento. 



2. Critérios para submissão dos Resumos: 

2.1 O tema dos trabalhos submetidos devem enquadrar-se em uma das seguintes 

áreas:  

✓ Nutrição e Fertilidade 

✓ Nutrição e Gestação 

✓ Nutrição na Infância e Adolescência 

2.2 O resumo deve conter até 2000 caracteres incluindo: Título, Introdução, Materiais 

e Métodos, Resultados e Discussão (juntos ou separados) e Conclusão.  

2.3 Em resumos de trabalhos realizados com animais ou humanos, o número de 

aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa deve constar 

obrigatoriamente no item “Metodologia”, sendo reprovados os trabalhos sem a 

informação do número de aprovação no respectivo comitê de ética. 

2.4 Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica que julgará os seguintes 

critérios: Enquadramento nos temas do congresso, objetivos claros, qualidade 

metodológica, relevância dos resultados e respaldo bibliográfico. 

 

3. Normas de apresentação dos trabalhos 

3.1 Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados no formato de pôster durante o 

II Congresso Internacional de Nutrição Materno Infantil; 

3.2 O dia, local e horário da apresentação dos trabalhos serão divulgados juntamente 

com os trabalhos aprovados. 

3.3 Medidas do pôster: 120 cm de altura por 90 cm de largura; 

3.4 O autor correspondente, cadastrado no momento da submissão do trabalho, será 

o responsável pela apresentação do trabalho para o avaliador. 

Atenção:  O nome do apresentador deve constar no pôster em 

destaque (sublinhado e em negrito). 

3.5 O Título do trabalho deve ser o mesmo do resumo aceito, destacado em CAIXA 

ALTA, no topo do pôster; 

3.6 Os nomes do autor e co-autores devem ser posicionados imediatamente abaixo 

do título do trabalho, em letras menores e devem estar abreviados (exemplos: 

RODRIGUES, CMA; COSTA JN, SILVA KS), com destaque para o apresentador 

(exemplo: COSTA JN); 



3.7 O(s) nome(s) da(s) instituição(ões) deve(m) ser posicionados imediatamente 

abaixo dos nomes do autor e coautores; 

3.8 O pôster deve estar dividido em Introdução, Materiais e métodos, Resultados e 

Discussão (juntos ou separados), Conclusões e Referências bibliográficas (normas 

definidas pela ABNT). 

3.9 Tamanho da fonte:  O título deve estar em caixa alta, centralizado, no tamanho 48 

em negrito. O tamanho da fonte do texto normal deve ser 36 e preferencialmente 

nas fontes Arial, Arial Narrow ou Calibri. 

3.10O poster deverá ser feito em uma única página (banner) e ser impresso em papel 

ou lona. A impressão do banner é de inteira responsabilidade dos autores. 

3.11O apresentador deverá chegar com antecedência mínima de 30 minutos para fixar 

o pôster no painel definido pela comissão organizadora. 

3.12Não serão disponibilizados materiais para a fixação do pôster, cada apresentador 

deverá levar o seu material. 

3.13Em hipótese alguma será aceita a apresentação do pôster por pessoa que não 

seja autora do trabalho. 

3.14O apresentador deverá permanecer junto ao trabalho durante toda a sessão, 

quando serão realizadas as visitas pelo público e pelo avaliador. 

3.15Ao final da sessão o apresentador deverá retirar o pôster. 

3.16A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela perda, dano ou 

armazenamento de qualquer material de apresentação. 

Nota:  

1. Caso o autor do trabalho não esteja no pôster no momento da avaliação, o 

trabalho não será avaliado e o certificado não será emitido. 

 

4. COMISSÃO CIENTIFICA DO CONGRESSO 

Cláudia Márcia Antunes Rodrigues 

Nutricionista, Mestre em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Pós 

graduada em Nutrição Materno Infantil na Prática Clínica e Ortomolecular. Atua na 

prática clínica com o grupo materno infantil desde 2000. Palestrante, Professora da 

Pós Graduação em Nutrição Materno Infantil na Prática Clínica e Ortomolecular 

(Fapes).  



Efrain Olszewer 

Especialista em clínica medica e Pós-Graduado em Cardiologia 

Autor de 80 livros publicados 

Diretor científico da Fapes Saúde  

Dezenas de trabalhos publicados  

Presidente da Ambo e diretor científico da Revista de Pratica Ortomolecular 

Glaucius Cassiano do Nascimento 

Médico, especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Medicina Fetal. Atua na área 

de ultrassonografia geral e medicina fetal desde 2004. Possui título de especialista / 

certificado de atuação em Tocoginecologia e Medicina Fetal pela FEBRASGO/AMB 

(2005). Medicina na Área de Concentração de Tocoginecologia pela Universidade de 

Pernambuco (UPE/2007). 

Priscila Maximino Passos de Oliveira 

Nutricionista, Mestrado e especialização pela Universidade Federal de São Paulo, pós-

graduação em pesquisa clínica. Formação internacional em dificuldades alimentares e 

mais de 15 anos de experiência em nutrição materno infantil e do adolescente. 

Nutricionista da Nutrociência, docente da pós-graduação do Insira Educacional e do 

Hospital Israelita Albert Einstein. 

 

Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: cientifico@abranmi.com 


