EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMO E APRESENTAÇÃO ONLINE

O II Workshop Online de Alimentos Funcionais e Embalagens, tem o prazer de
convidar alunos e pesquisadores para participar da chamada para submissão e apresentação
de resumos online durante o evento que ocorrerá entre os dias 15 a 17 de SETEMBRO de
2020, pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – IMA/UFRJ. A presente chamada possui como objetivo principal a criação
de um espaço para divulgação das pesquisas realizadas ou em andamento sobre os temas
centrais abaixo, com um dos seguintes enfoques:

1) Alimentos Funcionais;
2) Embalagens.

Para participação nesse evento, serão necessárias duas etapas. A primeira consiste
em submeter o conteúdo do resumo para Comissão Avaliadora, até o dia 02 de setembro de
2020. As orientações para produção do resumo a ser submetido para avaliação estão
disponíveis a seguir, nesse documento.
Os resumos serão recebidos durante o período de 14 de agosto de 2020 a 2 de
setembro de 2020, tendo a possibilidade de encerrar as inscrições de submissão ao
atingir o número máximo de 25 aprovações, através do formulário de inscrição com o
cadastro dos dados do resumo (título, autor, coautores e demais informações), e envio do
resumo em PDF para o endereço de e-mail: extensao@ima.ufrj.br, Assunto: SUBMISSÃO
DE RESUMO – II WOAFE/IMA, ambos localizados no site do IMA/UFRJ, garantindo-se
a imparcialidade da avaliação. O exame dos conteúdos será realizado pela Comissão
Avaliadora, composta por cinco avaliadores, o que garante a diminuição da subjetividade.
Os resultados de aprovação serão enviados por e-mail em até 6 dias após o recebimento do
resumo.

RESUMO preferentemente inédito, obedecendo às regras da ABNT. Estrutura do
Resumo: O Resumo deve conter no máximo 250 palavras e seguido de até cinco palavras-

chave, sendo redigido em português, com letra Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5 entre linhas, margem de página de 2 cm em todos os lados, justificado e
sem dividir palavras no final da linha. Nomes científicos e palavras estrangeiras grafadas em
itálico; O Título do resumo deve conter a ideia precisa do conteúdo, escrito em letras
maiúsculas (tamanho 12), CENTRALIZADO; Autores: constar os nomes sempre na sua
ordem correta (sem inversões), com o sobrenome MAIÚSCULO e alinhado à direita.

A segunda parte da participação pela submissão de resumo no evento, consiste em
uma pocket apresentação. Após receber o e-mail de aprovação do resumo, o autor deve
realizar uma pocket apresentação do seu trabalho de 5 minutos, preferencialmente 1 minuto
por slide. Esta apresentação deverá ser enviada em até 10 dias, após o e-mail de aprovação,
para validação e edição caso necessário. Não é necessário o autor aparecer na apresentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

NÃO SERÁ CONCEDIDO PRAZO PARA RECURSO ACERCA DA DECISÃO FINAL
DA BANCA AVALIADORA. Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão
Organizadora em conjunto com a Comissão Avaliadora. Os dados, ideias, opiniões e
conceitos emitidos nos textos, bem como a exatidão das referências, são de inteira
responsabilidade dos autores. A verificação de plágio ou algum outro ato ímprobo,
ocasionará a imediata exclusão do trabalho do processo seletivo e o encaminhamento do
tema às instâncias acadêmicas apropriadas.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020.

Comissão Organizadora

