
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO no 22º FORUM 
PAULISTA DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E EXPERIMENTAL – 

GANEPÃO 2020 
 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS 

 Início da submissão de resumos: 01 de outubro de 2019 

 Prazo para a submissão de resumos: Prorrogado até 6 de abril de 2020  

 Divulgação dos trabalhos aprovados: 09 de abril de 2020 

 Prazo para envio dos pôsteres eletrônicos: 05 de maio de 2020 

 Máximo de autores por trabalho: 05 

 Máximo de trabalhos por autor / co-autor: 03 

 Máximo de caracteres por resumo: 3000 (incluindo espaços) 

 Idiomas aceitos: português, espanhol e inglês; 

 As submissões são exclusivamente através do site do Congresso. 

 Formas de apresentação: oral (tema livre) e pôster eletrônico. Não haverá 

apresentação em pôster impresso. 

 A premiação será realizada em sessão solene no dia 02 de setembro de 2020, às 

08h30, na Sala Turquesa 1 – Centro de Convenções Rebouças. 

 Publicação dos trabalhos: os trabalhos aprovados serão publicados on-line no 

suplemento da Revista da BRASPEN (BRASPEN Journal). 

 Certificados: os certificados dos trabalhos apresentados estarão disponíveis no 

site do Ganepão a partir do dia 29 de setembro de 2020. 

 

1. REGRAS PARA SUBMISSÃO ONLINE 

1.1. A submissão de resumos para o 22º Forum Paulista de Pesquisa em Nutrição 

Clínica e Experimental acontecerá exclusivamente online através do site do 

Ganepão 2020 (www.ganepao.com.br); 

1.2. A realização da inscrição não é obrigatória no processo de submissão do 

resumo. Entretanto, se o trabalho for aceito, o apresentador deverá se inscrever 

no Congresso até o último dia do prazo para inscrição online, caso contrário, o 

trabalho não será apresentado e nem publicado nos anais do congresso; 

1.3. O autor responsável pela submissão deve preencher todos os campos no 

formulário on-line. Todas as comunicações relacionadas ao resumo serão 

enviadas somente para este autor, no e-mail cadastrado. O autor responsável 

pela submissão deve se encarregar de repassar informações aos coautores; 

1.4. Serão aceitos até 03 trabalhos de um mesmo autor ou de um mesmo co-autor; 

1.5. Cada trabalho poderá ter 01 autor principal e até 04 co-autores; 

1.6. O apresentador deverá ser, obrigatoriamente, autor ou co-autor do trabalho 

enviado; 

http://www.ganepao.com.br/


1.7. Há limite de 3000 caracteres, incluindo espaços no texto do resumo. O resumo 

deverá ser estruturado e contemplar: título, introdução e objetivo(s), 

metodologia, resultados, conclusões e unitermos e podem ser escritos em 

língua portuguesa, espanhola ou inglesa. Sugerimos a seguinte divisão de 

caracteres:  

 Introdução: até 250 caracteres  

 Objetivo: até 250 caracteres  

 Metodologia: até 1000 caracteres  

 Resultados: até 1100 caracteres  

 Conclusão: até 400 caracteres 

2. PRAZO 

A data limite de submissão online é 06 de abril de 2020. Após esta data o sistema 

rejeitará automaticamente a tentativa de submissão de trabalhos.  

3. SELEÇÃO 

São pré-requisitos para a aprovação: cumprimento do regulamento e do prazo, clareza 

na exposição dos dados, resultados e conclusões e relevância do tema para a saúde ou 

para o desenvolvimento tecnológico da terapia nutricional. 

3.1. O autor principal do trabalho deve ser estudante ou profissional da área da 

saúde 

3.2. Serão aceitos estudos clínicos e experimentais na área de nutrição clínica com 

ênfase em:  

 Avaliação nutricional; 

 Cuidados intensivos; 

 Cuidados perioperatórios; 

 Fígado e trato gastrointestinal; 

 Hormônios, mediadores e imunidade; 

 Metabolismo de carboidratos e lipídios; 

 Metabolismo de proteínas e aminoácidos; 

 Microbiota, probióticos, prebióticos e simbióticos; 

 Nutrição e câncer; 

 Nutrição e doenças crônicas; 

 Nutrição em Geriatria; 

 Nutrição em pediatria; 

 Obesidade e síndrome metabólica; 

 Vitaminas, antioxidantes e minerais; 

 

3.3. Não serão aceitos projetos de pesquisa ainda não desenvolvidos, trabalhos 

de revisão bibliográfica ou que já tenham sido publicados em revistas 

nacionais e internacionais. 



3.4. Está vedada a submissão de trabalhos por membros do GANEP Nutrição 

Humana, GANEP Educação, GANEP Lar, GANEPÃO e do Laboratório de Nutrição 

e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo da FMUSP bem como de qualquer 

investigador que tenha qualquer envolvimento com os membros da Comissão 

Organizadora e Julgadora deste fórum.  

3.5. A lista final com os resumos aprovados, incluindo data, horário e formato de 

apresentação estará disponível no site do Ganepão a partir do dia 09 de abril 

de 2020. O autor responsável também receberá uma carta oficial de aceitação 

por e-mail. 

3.6. Os apresentadores cujos resumos foram aceitos devem estar inscritos no 

congresso e pagar a taxa de inscrição até o último dia do prazo para inscrição 

online. Em caso de impossibilidade de comparecer ao congresso, o 

apresentador deverá contatar os organizadores para indicar representante ou 

solicitar o cancelamento da apresentação. 

4. COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora é composta por profissionais do GRUPO GANEP, GANEPÃO e do 

Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo da FMUSP, e sua 

decisão é irrevogável. 

Está vedada a participação qualquer membro desta comissão ou pessoa com relação 

de qualquer natureza.  

5. CLASSIFICAÇÃO 

A Comissão Julgadora classificará os trabalhos de acordo com a modalidade de 

apresentação (oral ou pôster). 

Os trabalhos selecionados para apresentação na modalidade de Tema Livre 

(apresentação oral) serão debatidos e julgados e, portanto, concorrerão ao Prêmio. 

 

Os trabalhos aprovados para apresentação na forma de pôster eletrônico serão 

classificados em três categorias: Interesse Científico, Prática Clínica e Iniciação à 

Pesquisa. 

5.6. Interesse Científico (IC) 

Os Pôsteres de Interesse Científico (IC) concorrerão ao prêmio e, portanto, serão 

avaliados pela Comissão Julgadora. 

5.7. Prática Clínica (PC) 

Os Pôsteres de Interesse na Prática Clínica (PC) não concorrerão ao prêmio, e 

não serão submetidos à avaliação da Comissão Julgadora. 

5.8. Iniciação à Pesquisa (IP) 



Os Pôsteres de Iniciação à Pesquisa (IP) receberão a visita de uma Comissão de 

Pesquisa que fará considerações a respeito dos trabalhos desta categoria, mas 

não concorrerão ao prêmio. 

 

6. APRESENTAÇÃO 

6.1. Apresentação Oral  

 O apresentador deve levar a apresentação em arquivo de powerpoint (.ppt ou 

.pptx) em um pen drive no dia da apresentação agendada. 

 O tempo de apresentação será de 15 minutos, sendo: 

o 05 minutos para apresentação 

o 10 minutos para arguição. 

 A apresentação do trabalho deverá conter:  

o Título 

o Autores 

o Instituição 

o Introdução 

o Objetivos 

o Materiais e Métodos 

o Resultados 

o Conclusão 

 CLIQUE AQUI para baixar o modelo sugerido para apresentação de tema livre. 

 As informações referentes ao dia e horário de cada apresentação serão 

comunicadas por e-mail pela comissão organizadora. Não serão aceitas 

apresentações fora do horário estipulado. 

 

6.2. Apresentação em pôster digital 

Não é necessária a impressão os trabalhos (banner), pois ficarão expostos em totens 

digitais. 

 O arquivo do pôster digital deve ser criado em Power Point e deve ser enviado 

nos formatos .ppt ou .pptx  

 A data limite para o envio dos pôsteres eletrônicos é dia 05 de maio de 2020. 

Após esta data o sistema rejeitará automaticamente a tentativa de envio de 

pôster. 

 Não serão aceitos arquivos de pôster digital durante o evento. 

 CLIQUE AQUI para baixar o modelo de pôster digital. 

7. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os melhores trabalhos da categoria clínico e experimental das 

modalidades Tema Livre e Pôster de Interesse Científico. A premiação será realizada em 

sessão solene no dia 02 de setembro de 2020, às 08h30, na Sala Turquesa 1 – Centro 

de Convenções Rebouças. 



7.1. Tema Livre 

 Primeiro lugar categoria clínico: certificado + R$ 2.500,00 

 Segundo lugar categoria clínico: menção honrosa + 1 Inscrição para Ganepão 

2021 

 Primeiro lugar categoria experimental: certificado + R$ 2.500,00 

 Segundo lugar categoria experimental: menção honrosa + 1 Inscrição para 

Ganepão 2021 

 

7.2. Pôster de interesse científico 

 Primeiro lugar categoria clínico: certificado + R$ 2.000,00 

 Segundo lugar categoria clínico: menção honrosa + 1 Inscrição para Ganepão 

2021 

 Primeiro lugar categoria experimental: certificado + R$ 2.000,00 

 Segundo lugar categoria experimental: menção honrosa + 1 Inscrição para 

Ganepão 2021 

8. CERTIFICADOS 

Os trabalhos premiados receberão certificado de premiação no dia da sessão solene. 

Os demais trabalhos receberão certificado online que estará disponível no site do 

Ganepão a partir do dia 29 de setembro de 2020. 

Será emitido um único certificado (disponibilizado na área do congressista do autor 

responsável pela submissão) constando dos nomes de todos os autores e coautores do 

trabalho.  

9. PUBLICAÇÃO 

Os trabalhos aprovados serão publicados on-line no suplemento da Revista da 

BRASPEN (BRASPEN Journal). A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo 

envio de dados incorretos (nomes dos autores, título do trabalho e instituição). 

Ao submeter o resumo, os autores concordam com a publicação dos trabalhos nas 

plataformas mencionadas acima.  

10. CONCORDÂNCIA 

Todos os participantes estão de pleno acordo com este regulamento a partir de sua 

inscrição. Compete à Comissão Científica o direito de selecionar e avaliar os trabalhos a 

serem apresentados, recusando aqueles que não estiverem de acordo com os critérios 

estabelecidos por esta comissão. 

 

Para dirimir eventuais dúvidas existentes em relação ao presente regulamento, os 

participantes poderão acessar o site www.ganepao.com.br ou entrar em contato com 

http://www.ganepao.com.br/


Karen Dias pelo telefone (11) 3253-0391 (das 08h às 17h) ou por e-mail 

forum@ganepao.com.br. 

mailto:forum@ganepao.com.br

