
 

 1 

III Jornadas Lusófonas de Nutrição 
 

Regulamento para a Submissão de Resumos 
 

Os resumos devem ser submetidos para o endereço de e-mail: 
nutrijornadaslusofona@gmail.com até ao dia 21 de Fevereiro de 2020. Os resumos 
submetidos serão avaliados pela Comissão Científica. 
O resultado da avaliação (aceitação ou rejeição), tal como o formato a ser apresentado 
i.e., comunicação oral ou póster, será comunicado aos autores através de correio 
eletrónico até ao dia 1 de Março de 2020. 
O autor indicado como responsável pela apresentação do resumo, independentemente do 
formato, terá de estar inscrito nas Jornadas à data de 1 de Março. 
Os resumos submetidos para avaliação devem ser trabalhos originais e que não tenham 
sido publicados ou apresentados previamente noutros congressos, conferências ou outros 
eventos científicos, devendo enquadrar-se em qualquer temática no âmbito das Ciências 
da Nutrição. Os autores podem submeter mais do que um resumo, tendo como limite 
máximo 2 resumos por autor. 
Todos os resumos aceites serão publicados na Revista Biomedical and 
Biopharmaceutical Research Journal. 

 

Os resumos serão submetidos exclusivamente em inglês, não devendo exceder as 500 
palavras. 
Os resumos devem ser contruídos com letra tamanho 10, tipo Arial, com alinhamento à 
esquerda. Não é permitida a inserção de figuras e tabelas. Aquando da submissão do 
resumo será necessário indicar os nomes dos autores (Nome e Apelido) e respetivas 
afiliações, o contacto de e-mail do autor de correspondência, bem como o autor que será 
responsável pela apresentação do resumo no dia do congresso (sublinhado na lista de 
autores). 
 

Pósteres à Orientação vertical, não excedendo as dimensões do tipo A0 (841 mm x 1189 
mm). Os pósteres deverão refletir o conteúdo dos resumos e ser redigidos em inglês ou 
português. O cabeçalho dos pósteres deve conter o título do trabalho, os autores e as suas 
afiliações. Os pósteres serão de formato digital, não sendo necessária a sua impressão. 
Contudo o póster deverá ser enviado em formato .ppt ou .pdf para o email 
nutrijornadaslusofona@gmail.com até ao dia 2 de março de 2020 às 17:00h.  

 
Comunicações orais à As apresentações orais selecionadas terão uma duração máxima 
de 10 minutos, e poderão ser feitas em português ou inglês.  


