NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
ORIENTAÇÕES GERAIS
• O ENAMON aceitará trabalhos no formato relato de experiência que versem sobre vivências
no âmbito da monitoria acadêmica em nutrição.
• Cada trabalho poderá ter no máximo 5 (cinco) integrantes (autores e coautores), devendo
contar com a participação obrigatória de um docente responsável/orientador do trabalho.
• Cada participante discente poderá ser autor ou coautor em no máximo um trabalho. Não há
limitação de número de trabalhos para a participação de docentes.
• É necessária a inscrição enquanto participante do ENAMON para poder realizar a
submissão do trabalho. O certificado de apresentação do trabalho independe do
certificado de participação no evento. A obtenção do certificado de participação está
vinculada à frequência mínima em 3 sessões/momentos do ENAMON.

FORMATO E PROCEDIMENTOS
•

Cada trabalho deve ter no mínimo duas e no máximo três páginas, incluindo as referências
bibliográficas.

•

Necessariamente deve ser obedecido o padrão estabelecido no arquivo “Modelo ENAMON”,
disponibilizado no site do evento (https://sigeventos.ufrn.br/evento/ENAMON2022).

•

O trabalho deve ser enviado eletronicamente, no link de submissão de trabalhos, disponível
no sistema SIGEVENTOS (https://sigeventos.ufrn.br/sigeventos/login.xhtml).
o

1) Preencher o formulário com as informações sobre autores e coautores, título,
resumo e palavras-chaves

o

2)Selecionar a qual eixo temático pertence o trabalho:

•

Nutrição e Ciências da Vida - exemplos de temas deste eixo: Morfologia, Fisiologia,
Farmacologia, Patologia e Biologia Celular e Molecular, Parasitologia, Embriologia,
Genética, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia Geral.

•

Nutrição e Ciências Sociais, Humanas e Econômicas - exemplos de temas deste
eixo: Antropologia, Filosofia, Sociologia, Ética, Comunicação, Marketing,
Empreendedorismo, Economia, Psicologia.

•

Ciências dos Alimentos - exemplos de temas deste eixo: Análise e composição de
alimentos, bioquímica de alimentos, microbiologia de alimentos, controle de qualidade
dos alimentos, análise sensorial em alimentos, tecnologia de alimentos e bebidas,
toxicologia de alimentos, alimentos funcionais e compostos bioativos.

•

Nutrição Clínica - exemplos de temas deste eixo: dietoterapia nos diferentes agravos
à saúde; nutrição em esportes e no exercício físico; terapia de nutrição enteral e
parenteral; nutrição de precisão; nutrição em estética; fitoterapia; suplementação
nutricional.

•

Nutrição Social - exemplos de temas deste eixo: avaliação nutricional; gestão de
políticas públicas e programas em alimentação e nutrição, vigilância nutricional;
epidemiologia; educação alimentar e nutricional; saúde coletiva; agroecologia e
sustentabilidade; nutrição em atenção primária, saúde da família e comunidade.

•

Nutrição e Dietética - exemplos de temas deste eixo: fundamentos da nutrição
humana; técnica dietética; nutrição no ciclo da vida (gestantes, lactentes, crianças,
adolescentes, adultos e idosos); vegetarianismo e veganismo; nutrição de povos e
comunidades tradicionais.

•

Nutrição e Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição - exemplos de temas
deste eixo: nutrição na produção de refeições comerciais; higiene, vigilância sanitária
e controle de qualidade dos alimentos; programas de alimentação institucional;
gestão e planejamento de unidades produtoras de refeições.

•

Nutrição, Pesquisa e Extensão - exemplos de temas deste eixo: bioestatística,
métodos em pesquisa, nutrição experimental, componentes curriculares voltados para
práticas extensionistas.
o 3) Anexar o arquivo com o trabalho, em formato .doc ou .docxSelecionar a qual eixo
temático pertence o trabalho:

• Todos os autores deverão seguir os procedimentos éticos de proteção da
privacidade/confidencialidade das pessoas referidas nas suas apresentações.
Imagens/fotos e gravações (em áudio ou vídeo) apenas poderão ser utilizadas com o devido
consentimento da pessoa apresentada ou do responsável legal ou da instituição, conforme
cada caso.

INFORMAÇÕES FINAIS
•

O período de submissão de trabalhos é de 25/11/2021 a 15/01/2022

•

A divulgação da relação final de trabalhos aprovados está prevista para 25/02/2022

•

Os trabalhos aprovados serão apresentados em sessões de comunicação oral virtuais, cujas
normas específicas serão divulgadas juntamente com a lista de trabalhos aprovados.

•

Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do ENAMON 2022.

•

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas via e-mail: enamon.ufrn@gmail.com

