
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS – XVIII SEMANA DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

A XVIII Semana de Engenharia de Alimentos, a ser realizada entre os dias 28              
de Agosto a 01 de Setembro, contará com a apresentação de trabalhos            
técnico-científicos desenvolvidos na área de Engenharia, Ciência e Tecnologia         
de Alimentos. Serão aceitos para submissão trabalhos de todas as áreas           
correlatas, como Tecnologia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Engenharias         
(alimentos, química e produção), Microbiologia, Controle de Qualidade,        
Toxicologia de Alimentos, Química dos Produtos Naturais, e também Nutrição          
Clínica e Experimental. 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO – MOSTRA 
TRABALHOS CIENTÍFICOS DA XVIII SEMEA 

a) Os trabalhos serão submetidos para avaliação na forma de RESUMO           
EXPANDIDO até dia 28 de julho;  

b) Para enviar trabalhos é necessário que pelo menos um dos autores esteja             
inscrito no evento e efetivado o pagamento da inscrição para os participantes            
do XVIII SEMEA ou apenas para a apresentação do trabalho com o CD-ROM             
dos Anais com ISBN, será cobrada a taxa de R$ 25, a ser depositada na conta                
a seguir até dia 28 de julho de 2017: 

Caixa Econômica Federal 

Agência 3186 

Op 013 

Conta Poupança 2231-7 

Matheus Platini de Araújo Barros  

- Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação e          
publicação dos anais;  

c) Serão aceitos para avaliação até 1 (um) trabalho por inscrição; 



d) Por se tratar de uma Semana de Engenharia de Alimentos, serão aceitos             
para submissão trabalhos de todas as áreas correlatas, como Tecnologia de           
Alimentos, Ciência de Alimentos, Engenharias (alimentos, química e produção),         
Microbiologia, Controle de Qualidade, Toxicologia de Alimentos, Química dos         
Produtos Naturais, Nutrição. 

e) *Um certificado de trabalho aceito será emitido para o conjunto dos autores;  

f) Os documentos em formato WORD deverão ser submetidos exclusivamente          
pelo site: http://sites.uepg.br/semea/  

*A Comissão Organizadora da XVIII SEMEA comunica que os trabalhos          
submetidos terão uma avaliação pelo Comitê Científico para a         
apresentação em Pôster, e os autores receberão certificado de         
apresentação do trabalho.  

- O autor deverá inscrever seu trabalho, preencher as informações solicitadas e            
enviar arquivo do RESUMO EXPANDIDO, que deve conter as seguintes          
informações e formatações:  

Formato digital: MS Word 97/2013  

Formato geral: O tamanho de página deve ser A4 (29,7 x 21 cm), margens              
superior 3 cm, inferior 2 cm, lateral esquerda 3 cm e lateral direita 2 cm,               
parágrafo justificado; 

Título do trabalho: fonte Times New Roman 14, negrito, centralizado, com           
apenas as iniciais em letras maiúsculas,espaçamento 1,5;  

Autores e instituições: o nome dos autores deve vir duas linhas abaixo do título,              
centralizado, com letra Times New Roman, tamanho 10, com primeira letra de            
cada nome em maiúscula e o restante em letra minúscula, em negrito, seguido             
da instituição e sigla a qual o autor pertence. Abaixo da relação de autores,              
deve constar o email do autor responsável pelo trabalho. Espaçamento 1,5. 

Palavras-chave (no máximo 3). Fonte Times New Roman 10, normal, em           
português, separadas por ponto-e-vírgula, com primeira letra de cada palavra          
em maiúsculo e o restante em minúsculo; as palavras-chave devem ser           
inseridas após a identificação dos autores. 

Resumo Expandido: em até 4 laudas, fonte Times New Roman 12 normal,            
espaçamento entre linhas 1,5. Os parágrafos devem ter recuo 1,25 cm na            
primeira linha. As referências deverão estar incluídas como nota de final de            
texto, não sendo aceitas em notas de rodapé. Para citações deverá ser            
utilizado o sistema autor-data. Ex: (SANTOS, 2013) para 1 autor, ou (SANTOS;            
SILVA, 2013) para 2 autores, ou (SANTOS et al., 2013) para 3 ou mais autores.  

Observação: As ilustrações, tabelas e gráficos devem ser incluídas no texto. Os            
mesmos devem possuir títulos centralizados na parte superior e, quando for o            
caso, fontes alinhadas à esquerda na parte inferior. Para os títulos deve-se            

http://sites.uepg.br/semea/


usar fonte Times New Roman, tamanho 12, enquanto que para as fontes,            
deve-se utilizar fonte Times New Roman, tamanho 10. Títulos e fontes não            
levam ponto final. 

Referências: Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 12,           
espaçamento simples. As referências devem aparecer em ordem alfabética,         
não devem ser numeradas e devem seguir as normas da ABNT. Todas as             
referências citadas no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na             
seção Referências. 

A apresentação deverá ser realizada em banner ou poster de dimensões 
90 x 120. 

COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Dr. Alessandro Nogueira 

Dr. Daniel Granato  

Dr. Ivo Mottim Demiate 

Dr. Luiz Gustavo Lacerda 

Dra. Ana Claudia Barana 

Dra. Mareci Mendes de Almeida 

Dra. Renata D. S. Salem 


