
 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E MARKETING 
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE 

 

         

 

CONGRESSO NACIONAL DE NUTRIÇÃO - U N I B R A 

CONNUT 

 

A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Nutrição e Gastronomia, no uso de suas 
atribuições, torna público que estão abertas no Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), as 

inscrições para a participação do CONGRESSO NACIONAL DE NUTRIÇÃO – UNIBRA - 
CONNUT 

 

1. OBJETIVO 

 

Proporcionar aos graduandos em Nutrição e Gastronomia, o aprendizado, 
através de palestras, debates e meses redondas, apresentar as inovações da 
área para a promoção da saúde, com intuito de promover a atualização, aquisição 
de conhecimentos e uma oportunidade para troca de experiências entre 
graduandos, alunos de pós-graduação, profissionais e pesquisadores. 

 
2. PÚBLICO ALVO 

 

Profissionais e Estudantes da área de Nutrição, Gastronomia e afins. 

 
3. VAGAS 

Serão disponibilizadas: 

- 120 vagas para participação do evento; 

- 80 vagas para Apresentação de trabalho de conclusão de Curso I e II.  

 
4. INSCRIÇÃO NO EVENTO 

 
4.1. A inscrição no evento ocorre mediante pagamento no valor de R$ 150,00. 

4.2. Este valor já está incluso a apresentação do trabalho de conclusão de 

Curso I e II, dos alunos matriculados na IES – UNIBRA.  

4.3. As inscrições estão abertas a partir do dia 04 de outubro de 2022 até 25 

de novembro de 2022. 

4.4. Serão aceitas as inscrições presenciais com pagamento realizado no UB 

BANK (banco localizado no campus II da UNIBRA), como também online 

através do site: https://eventos.grupounibra.com/curso/congresso-de-nutricao-

e-workshop-de-gastronomia  
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4.5. A carga horária do evento será de 40 horas.  

4.6. Aos alunos da IES – UNIBRA, que irão apresentar o trabalho de conclusão 

de curso I e II, além do certificado de horas do congresso, será emito um 

certificado adicional com 10 horas.  

4.7. Os alunos que participarem da monitoria de eventos além do certificado de 

horas do congresso, será emito um certificado adicional com 10 horas. 

4.8. Os alunos que apresentarão trabalhos científicos além do certificado de 

horas do congresso, será emito um certificado adicional com 10 horas.  

 

5. PROCESSO DE INCRIÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 
TCC II 

 
5.1. Se faz necessário que o participante realize o pagamento da inscrição e 

esteja inscrito no Congresso de Nacional de Nutrição – UNIBRA. 

5.2. Apenas poderá apresentar o trabalho de conclusão de curso, o aluno 
matriculado no Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA. 

5.3. A apresentação se dará no dia 02/12/2022 a partir das 19h30min na quadra 

esportiva do campus I. 

5.4. O participante deve produzir um banner, conforme modelo enviado, com as 

informações do seu trabalho de conclusão de curso – TCC II, de acordo com 

a orientação do seu professor Orientador. 

5.5. No banner deve conter os seguintes Elementos Textuais: Logo Unibra e 

Nutrição, Título do trabalho, Nome da equipe, Introdução, Objetivos Geral, 

Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências.  

5.6. O participante deve enviar o seu trabalho de conclusão de curso Original, 

assim como, a arte com as informações do banner, para o e-mail do seu 

professor orientador.  

5.7. É de responsabilidade do participante a impressão do banner que poderá 

ser em material de papel ou lona.   

5.8. O tempo de apresentação do trabalho de conclusão de curso se dará de 

20min a 25min, de forma presencial e oral.  

5.9. A arguição da banca avaliadora se dará em até 20min para sugestões e 

avaliação sobre o TCC II. 

5.10. O participante deverá estar trajado com roupas esporte fino ou formal no 

momento da apresentação. 

5.11. O participante deve estar com a folha de aprovação do seu TCC II (está 

anexado no modelo de TCC, disponibilizado pelo pela IES - UNIBRA), 

impressa, para ser entregue ao professor orientador no momento da 

apresentação. 

5.12. Se torna imprescindível a presença de toda a equipe que compõe o TCC 

II, assim como, do professor orientador.   

 

 



 

5.13. Os grupos inscritos para defesa do TCC II, devem enviar um e-mail 

para nutricao@grupounibra.com, confirmando a participação com os 

seguintes dados: Nomes Completos dos integrantes, Título do TCC e 

Nome completo do Orientador.  

 

 

 

6. PROCESSO DE INCRIÇÃO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 
TCC I  

 
6.1.    Se faz necessário que o participante realize o pagamento da inscrição e esteja 

inscrito no Congresso de Nacional de Nutrição – UNIBRA. 

6.2. Apenas poderá apresentar o Projeto de conclusão de curso I, o aluno 
matriculado no Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA. 

6.3. A apresentação se dará no dia 02/12/2022 a partir das 19h30min no pátio 

de eventos. 

6.4. O participante deve produzir um banner, conforme modelo enviado, com as 

informações do seu Projeto de conclusão de curso – TCC I, de acordo com 

a orientação do seu professor da Disciplina de TCC I. 

6.5. No banner deve conter os seguintes Elementos Textuais: Logo Unibra e 

Nutrição, Título do trabalho, Nome da equipe, Introdução, Objetivos (Geral e 

específicos), Metodologia, Justificativa, Resultados Esperados e 

Referências.  

6.6. O participante deve enviar o seu Projeto de conclusão de curso I Original, 

assim como, a arte com as informações do banner, para o e-mail do 

professor da disciplina de TCC I.  

6.7. O tempo de apresentação do Projeto de conclusão de curso I se dará de 

15min a 20min, de forma presencial e oral.  

6.8. A arguição da banca avaliadora se dará em até 10min para sugestões e 

avaliação sobre o TCC I. 

6.9. O participante deverá estar trajado com roupas esporte fino ou formal no 

momento da apresentação. 

6.10. Se torna imprescindível a presença de toda a equipe que compõe o TCC I, 

assim como, o professor da disciplina. 

6.11. Os grupos inscritos para defesa do TCC I, devem enviar um e-mail para 

nutricao@grupounibra.com, confirmando a participação com os 

seguintes dados: Nomes Completos dos integrantes, Título do TCC e 

Nome completo do Professor Orientador.  
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7. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

7.1  Se faz necessário que o participante realize o pagamento da inscrição e esteja 

inscrito no Congresso de Nacional de Nutrição – UNIBRA. 

7.2  A apresentação se dará no dia 02/12/2022 a partir das 19h30min no pátio de 

eventos. 

7.3  Os trabalhos científicos que serão apresentados no congresso, devem ser 

enviados o seu resumo para o e-mail: nutricao@grupounibra.com, para a 

aprovação e sua apresentação deve ser em banner de papel ou lona, contendo 

(Título, introdução, objetivo geral, Metodologia, Resultados e discussão, 

Conclusão e Referencias).  

    

 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA DO EVENTO 

 
8.1. O envio dos currículos para a seleção dos monitores será realizada a parir do 

dia 07 de Novembro e 2022 até o dia 11 de Novembro de 2022, via e-mail:  

nutricao@grupounibra.com   

8.2. Os interessados devem enviar o currículo LATTES para o e-mail supracitado até 

o prazo estabelecido.   

8.3. Apenas os alunos do curso de Nutrição e Gastronomia poderão participar da 

seleção de monitoria do evento. 

8.4. Os monitores irão atuar na organização do evento e as atividades serão 

designadas pela coordenação. 

8.5. Todos os monitores receberão um certificado com carga horária 

complementar de 20 horas. O certificado será emitido e entregue pela 

coordenação. 

8.6. Os selecionados receberão um e-mail de convocação até o dia 21/11/2022.  

 

 
Recife, 04 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

PRISCILA MAIA 

Coordenação de Nutrição e Gastronomia 

UNIBRA IBGM 
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