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REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO NO 24º FORUM 
PAULISTA DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E EXPERIMENTAL – 

GANEPÃO 2022 
 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS 

• Início da submissão de resumos: 11 de setembro 2021 

• Prazo para a submissão de resumos: 08 de março de 2022 (prorroga até 15 de 

março) 

• Divulgação dos trabalhos aprovados: 05 de abril de 2022 

• Gravação da apresentação dos Temas Livres: 13 e 14 de abril de 2022 

• Gravação da apresentação dos pôsteres da sessão especial: 18, 19 e 20 de abril de 

2022 

• Gravação da apresentação dos pôsteres: 21, 22 e 25 de abril de 2022 

• Máximo de autores por trabalho: 04 

• 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: tema livre, sessão especial de pôsteres, visitação de 

pôsteres e trabalhos sobre COVID-19, todas com apresentação oral gravada e 

transmitida durante o evento. 

• A premiação será realizada no encerramento do Ganepão 2022 no dia 11 de junho 

de 2022, às 21h30. 

• 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 junho de 2022. 

 

1. REGRAS PARA SUBMISSÃO ONLINE 

1.1. A submissão de resumos para o 24º Forum Paulista de Pesquisa em Nutrição 

Clínica e Experimental acontecerá exclusivamente online através do site do 

Ganepão 2022 (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 do quinto lote de 

inscrições (24 de maio de 2022), caso contrário, a gravação da apresentação 

não será transmitida, o trabalho não será publicado nos anais do congresso e 

não concorrerá a prêmio; 

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

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

http://www.ganepao.com.br/
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enviadas somente para este autor, no e-mail cadastrado. O autor responsável 

pela submissão deve se encarregar de repassar informações aos coautores; 

1.4. O autor deverá escolher a categoria do seu trabalho: experimental, clínico ou 

COVID-19. 

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

1.6. Cada trabalho poderá ter 01 autor principal e até 03 co-autores; 

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

enviado; 

1.8. 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. Os resumos devem seguir a divisão de 

caracteres abaixo:  

• Introdução: até 250 caracteres  

• Objetivo: até 250 caracteres  

• Metodologia: até 1000 caracteres  

• Resultados: até 1000 caracteres  

• Conclusão: até 400 caracteres 

• Palavras-chave: até 100 caracteres 

2. PRAZO 

A data limite de submissão online é 08 de março de 2022. 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 e/ou que permitam gerar 

conhecimentos relevantes e de qualidade que visam contribuir com o enfrentamento 

da pandemia da COVID-19. 

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

saúde 

3.2. Serão aceitos estudos originais 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; 
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• 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; 

• COVID-19 

 

3.3. Não serão aceitos estudos de revisão da literatura, exceto revisão sistemática e 

metanálise.  

3.3.1. Relatos de caso serão aceitos somente dentro da categoria COVID-19. 

 

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.  

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 05 de abril 

de 2022. O autor responsável também receberá uma carta oficial de aceitação 

por e-mail. 

4. COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora é composta por profissionais do GANEP Nutrição Humana, 

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

Metabólica do Aparelho Digestivo da FMUSP, e sua decisão é irrevogável. 

5. CLASSIFICAÇÃO 

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

apresentação (tema livre, sessão especial de pôsteres, visitação de pôsteres ou 

trabalhos sobre COVID) 

5.2. Os resumos que obtiverem maior pontuação na avaliação da comissão avaliadora 

serão classificados para tema livre e sessão especial de pôsteres, serão avaliados por 

uma comissão julgadora e concorrerão ao prêmio previsto no tópico 7 deste 

regulamento. Os demais pôsteres não concorrerão ao prêmio, mas terão sua 

apresentação exposta na plataforma do Ganepão junto com aos demais trabalhos. 

 

6. APRESENTAÇÃO 

6.1. Tema livre 
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• A apresentação será gravada previamente no dia 13 e 14 de abril de 2022. A 

gravação será remota e a comissão julgadora estará presente no momento da 

gravação para avaliação e arguição. 

• A apresentação deverá estar em arquivo de powerpoint (.ppt ou .pptx). Clique 

aqui para baixar o modelo. 

• 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 

• As informações referentes ao horário de cada apresentação serão comunicadas 

por e-mail pela comissão organizadora. Não serão aceitas gravações fora do 

horário estipulado.  

• O não comparecimento à gravação, avaliação e arguição do trabalho o 

desclassificará automaticamente da concorrência ao prêmio e o Ganepão se 

reserva o direito de não disponibilizar nova data para gravação. Caso isso 

aconteça, você poderá gravar sua apresentação e enviá-la finalizada ao 

Ganepão até o dia 25 de abril de 2022 para ser exibido na sessão de visitação 

de pôsteres. 

 

6.2. Sessão especial de pôsteres, visitação de pôsteres 

• A apresentação será gravada previamente de acordo com calendário abaixo. A 

gravação será remota de acordo com as datas abaixo: 

o Sessão Especial de Pôsteres: 18 a 20 de abril de 2022 

o Visitação de Pôsteres: 21 a 25 de abril de 2022 

• O tempo de apresentação será de 03 minutos. 

• Os trabalhos aprovados para a sessão especial de pôsteres terão 05 minutos de 

arguição. 

• O arquivo do pôster digital deve ser criado em Power Point, com slide em 

tamanho padrão (4:3) e deverá conter somente um slide. Clique aqui para 

baixar o modelo. 

• As informações referentes à data e horário de cada apresentação serão 

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

gravações fora do horário estipulado.  

https://drive.google.com/file/d/19e5RUjpsS9AzUo-02u1lGiwr8bnj8-FW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19e5RUjpsS9AzUo-02u1lGiwr8bnj8-FW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1keN_yBcZ11rz-8cr49DzUjQIKg-b3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1keN_yBcZ11rz-8cr49DzUjQIKg-b3a/view?usp=sharing
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• O não comparecimento à gravação, avaliação e arguição do trabalho o 

desclassificará automaticamente da concorrência ao prêmio e o Ganepão se 

reserva o direito de não disponibilizar nova data para gravação. Caso isso 

aconteça, você poderá gravar sua apresentação e enviá-la finalizada ao 

Ganepão até o dia 25 de abril de 2022 para ser exibido na sessão de 

visitação de pôsteres. 

 

7. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os melhores trabalhos da categoria clínico e experimental das 

modalidades Tema livre e Sessão especial de pôsteres. A premiação será realizada na 

sessão de encerramento do Ganepão 2021 no dia 11 de junho de 2022, às 21h30. 

Os trabalhos da categoria COVID-19 concorrerão a prêmios dentro das categorias de 

apresentação a que forem atribuídos (tema livre ou pôster). 

7.1. Tema Livre 

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

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

2023 

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

• Segundo lugar categoria experimental: menção honrosa + 1 Inscrição para 

Ganepão 2023 

 

7.2. Sessão especial de pôsteres 

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

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

2023 

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

• Segundo lugar categoria experimental: menção honrosa + 1 Inscrição para 

Ganepão 2023 

 

O prêmio dos vencedores será pago via transferência bancária para a conta do autor 

que submeteu o trabalho em até 15 dias úteis após o término do congresso. A equipe 

do Ganepão entrará em contato para solicitar os dados após a sessão de premiação.  

 

8. CERTIFICADOS 

Os trabalhos premiados receberão certificado digital 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 junho de 2022. 
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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 o 

departamento científico do Ganepão pelo telefone (11) 9.97879-1146 (das 08h30 às 

17h30) ou por e-mail submissaodetrabalho@ganepao.com.br. 

 

http://www.ganepao.com.br/
mailto:submissaodetrabalho@ganepao.com.br

