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XVIII JONUB - Jornada de Nutrição da UNESP de Botucatu 
16, 17 e 18 de Maio de 2019 

 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 

 ARTIGO 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1.1. Poderão ser inscritos na XVIII Jornada de Nutrição da UNESP de Botucatu (XVIII 

JONUB) qualquer pessoa interessada, seja em nível de ensino médio, graduação, pós-

graduação ou profissionais.  

1.2. Sobre as inscrições:  

1.2.1. A inscrição para a XVIII JONUB deverá ser feita pela internet: 

http://fundibioeventos.ibb.unesp.br/eventos/jonub2019 🡪 Quero me Inscrever.  

1.2.2. O pagamento deverá ser efetuado através de boleto bancário gerado na própria 

plataforma onde são realizadas as inscrições on-line;  

1.2.3. Os valores das inscrições e os seus respectivos prazos para pagamento deverão 

ser consultados na própria plataforma onde são realizadas as inscrições on-line ou nas 

redes sociais da JONUB. 

1.2.4. O participante que se inscrever no evento e por qualquer motivo venha a desistir 
da Jornada, deverá informar a Comissão Organizadora através do e-mail 
comissãojonub@gmail.com até 15 dias antes do evento ocorrer. Neste caso, será 
devolvido 50% do valor pago pela inscrição. Depois disso, nenhum valor será 
restituído. 
 
1.2.5 É necessário o participante estar inscrito nos três dias da jornada (curso de 

abertura + 2 dias de palestras) para validar sua participação na jornada como 

apresentador de trabalho. 

ARTIGO 2 - DOS CERTIFICADOS: 

2.1. Estarão disponíveis online, no site http://fundibioeventos.ibb.unesp.br/🡪 Minhas 

Inscrições 🡪 Congressista 🡪 Certificados On-line, 20 dias úteis após o termino do evento. 

2.2. Serão fornecidos certificados na qualidade de ouvinte somente para os 

participantes da XVIII JONUB que tiverem 75% ou mais de presença no evento. 

2.3. Serão fornecidos certificados na qualidade de apresentador de painel para o autor 

que realizar a apresentação do mesmo. 
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2.4. Os colaboradores do trabalho terão seus nomes no certificado, mas deverão 

providenciar cópia do mesmo. 

2.5. Caso o participante da jornada perca seu certificado, seja ele certificado de 
apresentação de trabalho (pôster ou oral), qualidade de ouvinte, participação em demo-
kitchens ou mini- curso, este só poderá ser reemitido com apresentação do 
comprovante de participação na JONUB, e dentro do prazo de 7 meses após o evento. 
Fica expresso, não serão reemitidos certificados após prazo estabelecido e 
apresentação do comprovante de participação. 
 
2.6. Caso o certificado seja emitido com algum possível erro, seja ele certificado de 
apresentação de trabalho (pôster ou oral), qualidade de ouvinte, participação em demo-
kitchens ou mini- curso, este só poderá ser reemitido dentro do prazo de 7 meses após 
o evento. Fica expresso, não serão reemitidos certificados após prazo estabelecido. 
 

ARTIGO 3 - DOS TRABALHOS: 

3.1. Sobre a elaboração do resumo e apresentação do trabalho:  
3.1.1. Cada trabalho deve conter apenas 1 (um) autor principal e no máximo 6 (seis) 
colaboradores e a apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer um dos 
autores, desde que o mesmo esteja inscrito na XVIII JONUB, que deverá se enquadrar 
categoria de graduação ou pós-graduação;  
 
3.1.2. Na categoria de pós-graduação, o trabalho deverá ter sido produzido durante a 
pós-graduação; 
 
3.1.3. O apresentador do trabalho deverá, necessariamente, estar inscrito no evento;  

3.1.4. Cada primeiro autor (autor principal) poderá enviar no máximo 2 (dois) resumos;  

3.1.5. O resumo deverá ser elaborado da seguinte forma:  
3.1.5.1. Redigido em arquivo Word, utilizando-se o modelo disponível no endereço 
eletrônico : http://fundibioeventos.ibb.unesp.br/eventos/jonub2019🡪 Regulamento 
das Inscrições. O resumo deve conter no máximo 1 página, obedecendo-se 
rigorosamente a formatação disposta no modelo; Título em negrito, fonte Arial 12, 
letras minúsculas (somente as iniciais em maiúscula, se necessário), centralizado e 
espaçamento entre linhas 1,5;  

3.1.5.2. Linha com espaço simples após o título;  

3.1.5.3. Nome dos autores do trabalho em negrito, fonte Arial 10, letras maiúsculas, 
abreviados e conter numeração como expoente junto ao sobrenome do autor para 
indicação da sua origem (ex. SILVA1, R.J.), centralizado e espaçamento simples 
(observação: sublinhar o nome do autor que apresentará o trabalho);  
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3.1.5.4. Linha com espaço simples após os autores;  

3.1.5.5. Indicação da origem dos autores, um em cada linha, indicando, 
necessariamente, o e-mail do primeiro autor ao final dos seus dados, em negrito, fonte 
Arial 10, letras minúsculas (somente as iniciais em maiúscula, se necessário), alinhado à 
esquerda e espaçamento simples;  

3.1.5.6. Linha com espaço simples após os dados de origem dos autores;  

3.1.5.7. Texto do resumo deve ser redigido de forma estruturada, contendo introdução; 
objetivos; métodos; resultados; e conclusão. Deve ser digitado em um único parágrafo, 
fonte Arial 10, justificado e espaçamento simples;  

3.1.5.8. Linha com espaço simples após o texto do resumo;  

3.1.5.9. Citar o apoio financeiro, caso necessário, fonte Arial 10, letras minúsculas 
(somente as iniciais em maiúscula, se necessário), alinhado à esquerda e espaçamento 
simples.  
 
3.1.6. Deverá ser enviada uma folha de identificação dos autores (vide modelo 
disponível em http://fundibioeventos.ibb.unesp.br/eventos/jonub2019 🡪 Regulamento 
das Inscrições ) contendo: título do trabalho, nome completo dos autores com destaque 
para o autor principal, instituição a que pertencem, indicação de categoria (graduação 
ou pós-graduação), indicação da área ( Nutrição Clínica; Nutrição Experimental; Nutrição 
no Esporte; Produção de refeições; Nutrição em Saúde Pública; Higiene e Legislação de 
Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Educação Nutricional; Psicologia e Nutrição), 
endereço para correspondência, e-mail e telefone;  
 
3.1.7. Não é permitido colocar tabelas, gráficos e outras ilustrações;  

3.1.8. A análise dos trabalhos será feita por docentes da UNESP participantes da 
Comissão Organizadora Científica e serão aceitos apenas trabalhos de pesquisa 
científica concluída;  

3.1.9. Serão recusados os trabalhos que se caracterizem por simples descrição de 
projeto, intenção de trabalho, trabalho com resultados preliminares, revisão 
bibliográfica, e trabalhos que não se caracterizem como pesquisa científica;  

3.1.10. A Comissão Julgadora poderá solicitar alterações nos resumos antes de serem 
aceitos. Os autores deverão estar atentos ao prazo determinado pela Comissão. 

3.1.11. Os trabalhos aceitos serão avaliados por revisores indicados pela Comissão 
Organizadora, e serão eleitos até 3 trabalhos de nível de graduação e até 3 de pós-
graduação para serem apresentados sob a forma oral (Artigo 3.3 do Regulamento). Os 
trabalhos selecionados para sessão oral podem, a critério do autor, serem apresentados  
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também na sessão de pôster, porém não estarão concorrendo à premiação nessa 
categoria.  

3.1.12. Ao serem selecionados para apresentação oral e participarem da mesma, os 
autores estarão concorrendo a uma premiação (Artigo 5 do Regulamento).  

3.1.13. Trabalhos apresentados sob a forma de pôster serão avaliados por uma 
Comissão Julgadora que escolherá até 3 dos melhores trabalhos apresentados (Artigo 6 
do Regulamento) para serem premiados (Artigo 7 do Regulamento).  
3.1.14. Os resumos e a ficha de identificação devem ser enviados para o email 
resumos.jonub@gmail.com e o candidato deve esperar a confirmação de recebimento 
por meio do mesmo. 
 
3.2. Sobre o formato dos painéis:  
3.2.1. Os painéis deverão obedecer a seguinte estrutura obrigatória: altura de 100 cm e 
largura de 90 cm; o título do trabalho deverá ser o mesmo do resumo e colocado em 
destaque; Nome dos autores abreviados segundo normas da ABNT e o nome do autor 
que apresentará o trabalho deverá estar sublinhado; Abaixo dos nomes dos autores 
deverá constar também: laboratório/departamento, instituição, cidade e estado; O 
painel deverá ser legível a pelo menos 2 (dois) metros de distância;  

3.2.2. É de responsabilidade dos autores dos trabalhos a fixação de seus painéis nos 
locais e períodos estabelecidos pela Comissão Organizadora;  

3.2.3. O painel deverá ser autoexplicativo;  

3.2.4. É obrigatória a presença de um dos autores do trabalho na sessão de painéis nos 
dias e horários estabelecidos para esclarecimento de eventuais dúvidas do público em 
geral;  

3.2.5. A ordem de apresentação dos painéis será realizada de acordo com a data de 
envio do trabalho  

3.2.6. O tempo máximo de apresentação será de 5 minutos  

3.2.7. A data da exposição dos pôsteres será enviada por e-mail ao participante, e o local 
será informado durante a entrega de materiais da Jornada;  
 
3.3. Dos trabalhos a serem apresentados sob a forma oral.  
3.3.1. Os autores dos trabalhos selecionados para a apresentação oral receberão um e-
mail com o resultado em até 15 dias antes do evento e, deverão confirmar sua 
participação no mesmo em até 72 horas após a divulgação do resultado enviando foto 
do comprovante de pagamento da inscrição no e-mail comissaojonub@gmail.com . Os 
autores que não confirmarem a participação no prazo determinado serão impedidos de 
realizar a apresentação oral.  

mailto:resumos.jonub@gmail.com
mailto:comissaojonub@gmail.com
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3.3.2. Os autores dos trabalhos selecionados deverão encaminhar via e-mail uma cópia 
do resumo expandido;  

3.3.3. O resumo expandido deverá ser elaborado da seguinte forma:  
 

 

 

3.3.3.1 Deverá ser redigido em arquivo Word, utilizando-se o modelo disponível no 
endereço eletrônico http://fundibioeventos.ibb.unesp.br/eventos/jonub2019🡪 
Regulamento das inscrições. O resumo expandido deve conter no mínimo 5 e no máximo 
10 páginas, obedecendo rigorosamente a formatação disposta no modelo; Título em 
negrito, fonte Arial 12, letras minúsculas (somente as iniciais em maiúscula, se 
necessário), centralizado e espaçamento entre linhas 1,5;  

3.3.3.2. Linha com espaço simples após o título;  

3.3.3.3. Nome dos autores do trabalho em negrito, fonte Arial 10, letras maiúsculas, 
abreviados e conter numeração como expoente junto ao sobrenome do autor para 
indicação da sua origem (ex. SILVA1, R.J.), centralizado e espaçamento simples 
(observação: sublinhar o nome do autor que apresentará o trabalho);  
3.3.3.4. Linha com espaço simples após os autores;  

3.3.3.5. Indicação da origem dos autores, um em cada linha, indicando, 
necessariamente, o e-mail do primeiro autor ao final dos seus dados, fonte Arial 10, 
letras minúsculas (somente as iniciais em maiúscula, se necessário), alinhado à esquerda 
e espaçamento simples;  

3.3.3.6. Duas linhas com espaço simples após os dados de origem dos autores;  

3.3.3.7. O resumo expandido deverá conter introdução e justificativa, objetivos, material 
e métodos, resultados, discussão, conclusão e bibliografia;  

3.3.3.8. Subtítulos em negrito, fonte Arial 12, letras minúsculas (somente as iniciais em 
maiúscula, se necessário), centralizado e espaçamento simples;  

3.3.3.9. Texto do resumo expandido digitado em fonte Arial 10, justificado e 
espaçamento simples;  

3.3.3.10. Duas linhas com espaçamento simples após o texto;  

3.3.3.11. Citar o apoio financeiro, caso necessário, fonte Arial 10, letras minúsculas 
(somente as iniciais em maiúscula, se necessário), alinhado à esquerda e espaçamento 
simples.  
 
3.3.4. Para a apresentação oral, serão selecionados pela Comissão Julgadora até 3 (três) 
melhores trabalhos de nível de graduação e até 3 (três) melhores trabalhos de nível de 
pós-graduação. Obrigatoriamente, os trabalhos selecionados deverão ser apresentados 
na data e horário previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora;  
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3.3.5. Os melhores trabalhos da categoria graduação que concorrerão ao prêmio serão 
apresentados no local, data e hora divulgadas pela Comissão.  

 

 

 

 

3.3.6. Os melhores trabalhos da categoria pós-graduação que concorrerão ao prêmio 
serão apresentados no local, data e hora divulgadas pela Comissão.  

3.3.7. O tempo destinado à apresentação oral é de 15 minutos. Além deste, haverá um 
tempo de 5 minutos para perguntas feitas pelos membros da Comissão Julgadora. O 
tempo será rigorosamente controlado por um moderador.  

3.3.8. Para a apresentação oral, o autor terá como recurso audiovisual disponível: 
projetor multimídia.  

3.3.9. Os trabalhos selecionados e que não forem apresentados sob a forma oral serão 
automaticamente desclassificados da premiação.  

3.3.10. Os trabalhos indicados para apresentação oral deverão ser apresentados pelo 
autor principal, sendo que, na ausência do mesmo, o trabalho não concorrerá à 
premiação. Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão Organizadora.  

3.3.11. Não será permitida qualquer alteração no trabalho após a data de entrega. 
 
ARTIGO 4 - DO JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS.  
 
4.1. A Comissão Julgadora que indicará o melhor trabalho da categoria graduação e o 
melhor trabalho da categoria pós-graduação;  

4.2. A Comissão Julgadora será composta por docentes do Curso de Nutrição da UNESP 
de Botucatu, que, obrigatoriamente, não sejam autores ou co-autores de trabalhos no 
evento;  

4.3. A indicação do melhor trabalho de graduação e do melhor trabalho da categoria 
pós-graduação será realizada por meio de critérios estabelecidos pela Comissão 
Julgadora;  

4.4. O julgamento será baseado na análise do resumo expandido enviado pelos autores 
dos trabalhos selecionados e da apresentação oral realizada.  
 
ARTIGO 5 - DA PREMIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS.  
 
5.1. Serão premiados os 3 trabalhos de cada categoria (graduação e pós-graduação) na 
XVIII JONUB;  
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5.2. Será concedido prêmio no valor de R$80,00 (oitenta reais) para o melhor trabalho 
das categorias de graduação e pós-graduação, R$ 60,00 (sessenta reais) para o segundo 
colocado e R$40,00 (quarenta reais) para o terceiro colocado;  
 
 
 
 
 
5.3. Receberão a premiação referida no item 4.2. apenas os autores que estiverem 
presentes na Solenidade de Encerramento.  
 
5.4 A Sessão Solene de Encerramento da XVIII JONUB, na qual será realizada a entrega 
dos prêmios, acontecerá no último dia do evento no mesmo local da apresentação.  
 
ARTIGO 6 - DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA DE 
PÔSTER.  
 

6.1. Os componentes da Comissão Julgadora que indicarão os melhores trabalhos 
apresentados sob a forma de pôster;  

6.2. A Comissão Julgadora será composta por docentes do Curso de Nutrição da UNESP 
de Botucatu, que não sejam autores ou co-autores de trabalhos no evento. Mas caso 
seja, este não poderá participar da avaliação do trabalho. 

6.3. A indicação dos melhores trabalhos apresentados sob a forma de pôster será 
realizada por meio de critérios estabelecidos pela Comissão Julgadora.  
 
 
ARTIGO 7 - DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA DE PÔSTER.  
 
7.1. Serão indicados até 3 dos melhores pôsteres apresentados na XVIII JONUB;  
 
7.2. Será concedido um prêmio no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao primeiro 
colocado;  
 
7.3. Os trabalhos indicados (primeiro, segundo e terceiro lugar) receberão Menção 
Honrosa da XVIII JONUB;  
 
7.4. Receberão as premiações referidas no item 7.2.  apenas os autores que estiverem 
presentes na Solenidade de Encerramento;  
 
7.5. A Sessão Solene de Encerramento da XVIII JONUB, na qual será realizada a entrega 
dos prêmios, acontecerá no último dia do evento no mesmo local da apresentação. 
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ARTIGO 8 – DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

8.1. Todos os resumos aprovados pelos docentes avaliadores serão publicados na 
Revista do Departamento de Educação do IBB da UNESP; 

8.2. Todos os trabalhos premiados terão o resumo expandido publicado na Revista do 
Departamento de Educação do IBB da UNESP; Podem ser solicitadas pela Comissão 

Julgadora alterações no resumo a serem realizadas pelo autor dentro do prazo 
determinado pela Comissão.  

8.3. Todos os resumos serão publicados no anal da XIX JONUB. 

 

 


