
 

Regulamento de Submissão de Comunicações Orais 

1. As Comunicações Orais têm de ser originais, subordinadas à Nutrição e/ou 

Dietética nas suas variadas vertentes. Podem ser utilizadas comunicações já 

apresentadas, desde que devidamente identificado o evento 

correspondente.  

2. Deve ser apresentado um resumo (em português ou em inglês) no qual 

devem constar os seguintes itens: introdução, objetivos, material e 

metodologia, resultados e conclusão. O resumo deve apresentar, no 

máximo, 2500 caracteres (sem espaços incluídos). Devem ainda existir 

entre 3 a 6 palavras-chave, não contabilizadas, e identificadas a negrito. 

3. O resumo não poderá conter informações acerca dos autores ou 

instituições envolvidas, de forma a que seja assegurada a confidencialidade 

e a avaliação cega pelo júri interveniente. Os trabalhos devem ser 

submetidos via e-mail para intervencao@anen.pt até ao dia 28 de outubro 

de 2018. Deve ainda ser preenchido um formulário online, de forma a 

validar a participação do candidato e identificação dos trabalhos. 

4. O júri, constituído pela Professora Doutora Ada Rocha, Professora Doutora 

Elisabete Pinto, Mestre Helena Ávila e pelo Professor Doutor Nuno Borges 

que executarão o papel de seleção, avaliação e atribuição de prémios. 

5. Os 3 melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral, 

integrada no VI Encontro de Nutrição e Alimentação (ENA VI), a decorrer nos 

dias 9 e 10 de novembro de 2018. 

6. Caso exista mais do que um autor envolvido, deve ser escolhido apenas um 

em representação do trabalho para a Comunicação Oral. Este deve ser 

identificado no campo apropriado, no formulário online. 

7. Os candidatos cujos trabalhos forem selecionados para apresentação oral 

serão notificados via e-mail até ao dia 2 de novembro de 2018. 

8. As comunicações selecionadas para apresentação oral deverão fazer-se 

apresentar no dia, hora e local a informar pela Associação Nacional de 

Estudantes de Nutrição, fazendo-se acompanhar da sua apresentação em 



 
suporte informático (formato PPT, PPTX ou PDF). A duração da comunicação 

é de 8 minutos, seguida de 2 minutos de discussão. 

9. O melhor trabalho científico apresentado no ENA V será eleito por votação 

do júri, tendo em conta a qualidade do resumo, pertinência e adequação do 

tema e qualidade da apresentação, sendo atribuído um prémio específico.  

10. Aos participantes serão entregues as declarações de apresentação ou de 

co-autoria da comunicação. 

11. A deliberação sobre casos omissos, a que o presente não dê resposta, 

será da responsabilidade da Direção da Associação Nacional de Estudantes 

de Nutrição.


