EDITAL E REGULAMENTO DE TEMAS LIVRES MBNE – 2018
Para apresentar seu trabalho científico, observe as condições a seguir:
01. É necessário estar inscrito no congresso 5º Meeting Brasileiro de Nutrição
Estética.
02. Uma vez inscrito no congresso, preencher o formulário e anexar seu trabalho.

Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados eletronicamente pelo
website do evento. Não serão recebidos e processados temas enviados por outros
meios.
1. O autor/orientador que enviar o trabalho será o apresentador do mesmo.
2. Os resumos de trabalhos devem ser originais, contendo: Objetivos; Método;
Resultados, e Conclusão. Não podem conter figuras ou gráficos.
3. O objetivo deve conter o que foi feito; a questão formulada pelo
investigador;
4. O método descreve como foi feito o estudo; o método, incluindo o material
usado para alcançar o objetivo.
5. Resultados: o que foi encontrado; o achado principal e, se necessário, os
achados secundários.
6. Conclusão: o que foi concluído sendo esse a resposta para a questão
formulada.
7. Fazer a citação do documento conforme exemplo:
a. ... conforme Pereira, MG. Artigos Científicos: como redigir, publicar e
avaliar. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2012.
8. O título deve ser breve e informativo, com a primeira letra escrita em letras
maiúsculas na primeira linha, sem recuo. Deverá ser indicada a categoria
do(s) autor(es): profissional ou acadêmico.
Deverão ser preenchidos todos os campos:
a) Título do trabalho; b) Objetivo (até 500 caracteres); c) Método (até 500
caracteres); d) Resultados (até 500 caracteres); e) Conclusão (até 500 caracteres); f)
Instituição, Cidade e Estado; g) Co-autor(es); h) Tipo de apresentação (apresentação
oral ou pôster); i) Categoria; j) Palavras-chave (de 3 a 10 palavras-chave), e
l)Proponente: profissional ou acadêmico. Os toques de espaço equivalem a um
caractere.
O apresentador será o inscrito responsável pelo cadastramento do trabalho no site.
Os trabalhos serão aceitos segundo as seguintes categorias:
 C01 Nutrição em Dermatologia
 C02 Nutrição em Tratamentos Estéticos
 C03 Nutrição em Cirurgias Plásticas, Estética ou Reconstrutoras
 C04 Marketing e Empreendedorismo em Nutrição Estética
 C05 Suplementos nutricionais em estética
 C06 Fitoterapia aplicada à estética




C07 Comportamento alimentar em estética
C08 Outros

Cada participante poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos. O tempo de
apresentação será de 20 (vinte) minutos - total.
Cada trabalho, além do autor principal, poderá ter, no máximo, 04 co-autores,
incluindo o orientador (para efeito de emissão de certificados). Será emitido apenas
um certificado por trabalho, contendo o nome do apresentador em destaque e o(s)
nome(s) de co-autor(es) e orientador(es) no texto do certificado.
Serão aceitos resumos de pesquisas com os seguintes delineamentos:
a) Relato de caso ou estudo de caso;
b) Série de casos;
c) Estudo transversal (ou seccional);
d) Estudo de caso-controle;
e) Estudo de coorte;
f) Estudo randomizado;
g) Estudo ecológico;
h) Revisão sistemática e meta análise.
Os resumos de trabalhos aprovados serão incluídos no Site do Evento.
O proponente deverá fazer apresentação oral.
a) A duração de cada apresentação em forma oral será de 20 minutos, sendo 15
(quinze) minutos para a apresentação e 5 (cinco) minutos para
comentários/perguntas do(s) avaliador(es);
b) A apresentação oral deverá ser preparada em arquivo PowerPoint
(Microsoft), qualquer versão e entregue no Media Desk com 02 (duas) horas
de antecedência ou preferencialmente na véspera da apresentação.
Premiação
O melhor trabalho será premiado com:
 Uma bolsa integral de Pós-graduação lato sensu pelo iPGS – Instituto de
Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde, após julgamento por comissão criada
especialmente para essa finalidade, sendo comunicado na Solenidade de
Encerramento do evento no dia 19 de maio.
 Certificado 1º colocado
 1 Inscrição VIP para o todos os congressos de 2018 e 2019 da e4.
o Gluten Free Brasil – 2018 e 2019
o Meeting Brasileiro de Nutrição Esportiva – 2018 e 2019
o Meeting Brasileiro de Nutrição Estética – 2019
Os quatro outros classificados receberão, respectivamente, certificado de 2º, 3º e 4º
colocados bem como inscrição VIP do MBNE 2019.

Cronograma:
As inscrições de temas livres serão encerradas no dia 18 de abril de 2018.
Os trabalhos aceitos estarão disponibilizados no site do evento, com os respectivos
locais, horários e datas para apresentação até o dia 02 de Maio de 2018.
As apresentações serão programadas para os dias 18 e 19 de maio, nos turnos de
manhã e tarde.
Observações:
O autor de tema-livre aprovado que não comparecer para apresentá-lo, não enviar
representante e nem justificar sua ausência não poderá ser 1º autor em temas-livres
durante 3 anos consecutivos.

Dúvidas
Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: contato@nutricaoesteticabrasil.com.br com
assunto de e-mail Dúvida | Trabalho Científico MBNE 2018.

