UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
e-mail: revistapetntrufsc@gmail.com

EDITAL N o 1 DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS COM
INSCRIÇÕES PRORROGADAS:
REVISTA PET NUTRIÇÃO UFSC
Por meio deste edital, o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Graduação
em Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), divulga as informações
gerais para submissão de trabalhos acadêmicos para publicação na Revista PET Nutrição
UFSC, com período de inscrições prorrogado.
1 CRONOGRAMA ATUALIZADO

ATIVIDADES

DATAS/PRAZOS

Lançamento do Edital

6/12/21

Submissão dos trabalhos acadêmicos

6/12/21 a 21/04/22

Análise dos trabalhos submetidos

21/04/22 a 20/05/22

Adequação dos trabalhos pelos autores

20/05/22 a 10/06/22

Limite previsto para parecer final por parte da revista

24/06/22

Publicação e divulgação da revista

06/07/22

2 DA REVISTA
A revista será de caráter divulgativo, publicada em formato eletrônico (online), com
periodicidade semestral e acesso livre. Serão aceitos trabalhos acadêmicos produzidos pelos
discentes atuais ou egressos do curso de graduação em Nutrição da UFSC, bolsistas do PET
ou não.

3 DO PROCESSO DE SUBMISSÃO
3.1 A submissão ocorrerá, em duas etapas, exclusivamente de forma online, sem nenhum
custo, mediante envio dos documentos obrigatórios no período de 6/12/2021 à 21/04/2022, às
23h59min, conforme especificado nos itens 3.1.1 e 3.1.2 deste edital.
3.1.1 Etapa 1: o autor correspondente deverá, inicialmente, preencher um formulário de
identificação por meio do link https://forms.gle/C7X6CZPtiJpxzcLQ7. A confirmação de
submissão deste, ocorrerá por meio do envio automático de cópia das respostas do formulário
de identificação ao e-mail do autor correspondente.
3.1.2 Etapa 2: o autor correspondente deverá encaminhar, para o e-mail da Revista PET
Nutrição UFSC (revistapetntrufsc@gmail.com), os seguintes documentos: a) cópia do
formulário de identificação; b) resumo do trabalho em arquivo Word; c) trabalho na íntegra
em formato de arquivo PDF e; d) Declaração de Responsabilidade (ANEXO I). O e-mail
deverá ter como título “Formulário e Trabalho na Revista PET - Nome do autor
correspondente”.
3.2 O não cumprimento de uma das etapas acarretará na desconsideração do trabalho para
avaliação, sendo de total responsabilidade do autor correspondente realizar a submissão
corretamente. Após o término do período de submissão não serão aceitos pedidos de
alteração, inclusão, exclusão ou substituição de arquivos.
4 DAS NORMAS
4.1 A revista aceitará trabalhos que envolvam a tríade ensino, pesquisa e extensão. Todos os
trabalhos devem incluir entre os autores o professor orientador do trabalho.
4.1.1 São atividades de ensino projetos e trabalhos que objetivam o aprendizado dos alunos,
como ações desenvolvidas por alunos ou monitorias para as aulas teóricas e/ou práticas das
disciplinas e ações realizadas nos três campos de estágio curricular obrigatório.
4.1.2 São atividades de pesquisa ações e projetos desenvolvidos para geração e ampliação do
conhecimento e de sua eventual aplicação para o bem da comunidade, conforme a Resolução
Normativa no 47/CUn/2014, de 16 de dezembro de 2014.
4.1.3 São atividades de extensão cursos, eventos, programas, projetos e prestações de
serviços oferecidos à comunidade interna e externa à UFSC, de acordo com a Resolução
Normativa no 88/2016/CUn, de 25 de outubro de 2016.

4.2 Dentro da tríade, serão aceitos trabalhos de conclusão de curso, relatos de experiência,
relatórios e manuscritos.
4.3 O autor deverá submeter um resumo do trabalho, seguindo as normas descritas no item
4.4, o qual será publicado na Revista PET Nutrição UFSC. Os trabalhos na íntegra deverão
ser submetidos conforme especificações do item 4.5, os quais serão publicados no Drive da
Revista PET Nutrição UFSC.
4.4 O resumo, conforme modelo disponível no Anexo II deste edital, deve consistir em um
texto estruturado, de caráter informativo, de 150 a 500 palavras em parágrafo único, seguindo
as normas da Língua Portuguesa. O resumo deve conter introdução, objetivo, método,
resultados, conclusão e 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto-vírgula. Não serão aceitos
no resumo gráficos, fórmulas, tabelas, quadros, abreviações, siglas, citações e referências. O
resumo deve ser precedido de um título, centralizado, com limite de 200 caracteres com
espaço, em negrito e em letras maiúsculas. O texto do resumo deve ser escrito em fonte
Times New Roman, tamanho 12, justificado e com espaçamento simples. O arquivo deve ser
em tamanho A4, com margens de 2 cm.
4.5 Os trabalhos na íntegra deverão seguir as normas da ABNT específicas para o tipo de
trabalho acadêmico: NBR 14724:2011, NBR 6022:2018, NBR 10719:2015.
5 DA REVISÃO E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 Serão revisados resumos e trabalhos que obedecerem às orientações de submissão
presentes no item 3 deste edital.
5.2 Os resumos serão revisados apenas no que se refere às normas citadas no item 4.4,
enquanto os trabalhos na íntegra serão revisados conforme as normas do item 4.5 deste edital.
O conteúdo do trabalho não será avaliado pela comissão revisora da Revista, devendo este ser
de responsabilidade dos autores e seu respectivo professor orientador. Para tal, solicita-se o
envio, conforme especificado no item 3.1 deste edital, da Declaração de Responsabilidade
(ANEXO I).
5.3 No caso de não conformidade com as normas, o resumo revisado será enviado novamente
para o autor correspondente em arquivo Word com indicação das devidas adequações
necessárias. O autor poderá corrigir as adequações e reenviá-las para o e-mail da Revista PET
Nutrição UFSC (revistapetntrufsc@gmail.com), com o título “Resumo/trabalho REVISADO
- Nome do autor correspondente”, dentro do prazo indicado no cronograma.
5.4 Após o período de correção pelos autores, serão selecionados os resumos e trabalhos que
estiverem em conformidade com as normas solicitadas no item 4.4 e 4.5 deste edital.

5.5 O autor correspondente receberá o parecer final do seu trabalho via e-mail.
6 DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS
6.1 Os resumos aceitos serão publicados na Revista PET Nutrição UFSC, no primeiro
semestre de 2022, de forma online, sem nenhum custo, conforme o prazo indicado no
cronograma.
6.2 A revista contendo os resumos aceitos estará disponível para download na página
eletrônica do grupo PET Nutrição UFSC (https://www.petnutriufsc.com/).
6.3 Os trabalhos na íntegra serão disponibilizados em uma pasta no Drive da Revista PET
Nutrição UFSC, cujo link estará na página eletrônica do grupo PET Nutrição UFSC
(https://www.petnutriufsc.com/).
6.4 A divulgação da revista será por meio do Instagram do grupo PET Nutrição
(@petnutriufsc) e do site oficial https://www.petnutriufsc.com/.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as dúvidas referentes ao processo de submissão e revisão dos trabalhos poderão ser
enviadas para o e-mail da Revista PET Nutrição UFSC (revistapetntrufsc@gmail.com).

ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES

Nós, ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
autores (as) do trabalho intitulado _________________________________________,
estamos cientes de que a Revista PET Nutrição UFSC é de caráter divulgativo e não
avaliará o conteúdo do trabalho submetido. Dessa forma, nos responsabilizamos pela
veracidade dos dados e resultados apresentados e pela autoria própria do conteúdo do
trabalho, cientes da legislação sobre Direitos Autorais (Lei 9.610, de 1998).

_________________________________________________
Assinatura do autor correspondente (Assina UFSC)

______________________________________
Cidade e data

ANEXO II
[MODELO A SER SEGUIDO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS]
[NÃO se esqueça de deletar as indicações em vermelho ao inserir TODOS os elementos
componentes do trabalho]
TÍTULO DO RESUMO [centralizado, com limite de 200 caracteres com espaço, fonte
Times New Roman, tamanho 12, negrito; letras maiúsculas e espaçamento simples]
Nome completo do autor1; Nome completo do último autor2 [uma linha abaixo do título, em
espaçamento simples, inserir o nome do(a)s Autor(a)(es) em fonte Times New Roman,
tamanho 12, texto centralizado; em maiúsculas somente as iniciais dos nomes e sobrenomes,
seguido da indicação da titulação em relação ao curso de nutrição]
1

Acadêmico da xª fase do curso de graduação em nutrição; 2Docente do Curso de graduação em Nutrição [uma
linha abaixo dos autores, em espaçamento simples, inserir a indicação da titulação em fonte Times New Roman,
tamanho 10, texto centralizado]

[Texto do Resumo, duas linhas abaixo da titulação dos autores. O resumo deve consistir em
um texto estruturado, de caráter informativo, de 150 a 500 palavras em parágrafo único, sem
recuo na primeira linha, seguindo as normas da Língua Portuguesa. O resumo deve conter
introdução, objetivo, método, resultados, conclusão e 3 a 5 palavras-chave separadas por
ponto-vírgula. Não serão aceitos no resumo gráficos, fórmulas, tabelas, quadros, abreviações,
siglas, citações e referências. O resumo deve ser precedido de um título, centralizado, com
limite de 200 caracteres com espaço, em negrito e em letras maiúsculas. O texto do resumo
deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado e com espaçamento
simples. O arquivo deve ser em tamanho A4, com margens de 2 cm]
Palavras-chave: [3 a 5 palavras-chave, uma linha abaixo do resumo, espaçamento simples,
Times New Roman, tamanho 12. Cada palavra-chave com primeira letra maiúscula e o
restante em caixa baixa, separada das demais por ponto e vírgula]

