
              
 

 3ª SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GASTRONOMIA (SAGAS) 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO OU RESUMO EXPANDIDO 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

1 Orientações gerais 

 
1.1 A 3ª Semana Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia (SAGAS) 

está sendo organizada por uma comissão formada por docentes e discentes do Curso 

pertencente ao Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja. Esta edição do evento 

ocorrerá paralelamente a programação do Fórum Científico do 3° Festival Internacional da 

Cozinha Missioneira. 

1.2  Os trabalhos aprovados serão apresentados no Fórum Científico do 3° Festival 

Internacional da Cozinha Missioneira e na 3ª SAGAS que ocorrerão de 08 a 09 de novembro 

de 2018.  

1.3 Haverá uma comissão externa à instituição específica para a avaliação dos 

trabalhos encaminhados. Os trabalhos aprovados que forem apresentados serão 

publicados em anais do evento que será no formato digital, com o ISSN 2595-0126. 

1.4   Os trabalhos científicos, resumos expandidos e artigos, deverão ser submetidos 

pelo site www.festivalcozinhamissioneira.com.br. As datas referentes a submissão e 

divulgação dos trabalhos serão: 

31/08/2018 Abertura para submissões. 

05/10/2018 Data limite para encaminhamento dos trabalhos, até às 23h59min. 

12/10/2018 Data limite para divulgação dos trabalhos que requisitam correções, até às 

23h59min. 

16/10/2018 Data limite para submissão dos trabalhos corrigidos, até às 23h59min. 

21/10/2018 Divulgação final dos trabalhos aprovados e do cronograma de 
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apresentações. 

 

1.5  Ao encaminhar o trabalho, o autor deverá inserir no campo “Assunto” do e-mail, o 

GT (Grupo de Trabalho) e o tipo de trabalho (resumo expandido ou artigo) ao qual está 

submetendo, dentre estes: 

• GT 01: Educação Profissional e Tecnológica 

• GT 02: Comunicação e Marketing 

• GT 03: Patrimônio, Turismo e Hospitalidade 

• GT 04: Gastronomia, saúde e meio ambiente 

• GT 05: História e Cultura Missioneira 

• GT 06: Gastronomia, Cultura e Comensalidade 

 

1.6  Serão aceitos trabalhos originais consistindo em relatos de experiência de pesquisa, 

estudos de caso, entre outros de igual relevância. 

1.7  Os trabalhos devem ser organizados de acordo os templates disponíveis no site. 

1.8  As inscrições deverão ser feitas pelo site www.festivalcozinhamissioneira.com.br 

1.9  A programação integral do 3º Festival Internacional da Cozinha Missioneira ocorrerá 

de 3 a 11 de novembro de 2018. 

 

2. Do processo seletivo, normatização e certificação 

2.1  Os trabalhos serão recebidos até o prazo estabelecido pela Comissão Científica, 

podendo ou não ser prorrogado. 

2.2  A Comissão Científica homologará, para participação no processo de avaliação, 

apenas os resumos expandidos e artigos que estiverem de acordo com as normas deste 

edital e dos templates disponíveis no site www.festivalcozinhamissioneira.com.br  

2.3  A Comissão Científica divulgará relação de trabalhos aceitos para publicação. 

2.4  Os trabalhos recebidos para o processo de seleção serão avaliados por três (03) 

pareceristas externos ao IFFar – SB, que tem formação nas áreas específicas de cada GT. 

2.5  Erros no resumo e no artigo são de total responsabilidade do(s) autor(es). 

2.6  O conteúdo dos trabalhos, bem como a revisão ortográfica e gramatical, é de 

responsabilidade exclusiva do(s) seu(s) autor(es). 
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2.7  Os trabalhos deverão ser inscritos respeitando os eixos temáticos previstos nos GTs. 

2.8  Cada participante poderá inscrever até três trabalhos como autor ou coautor. 

2.9  Cada trabalho poderá conter, no máximo, 03 (três) co-autores e 01 (um) orientador 

(a). 

2.9.1  Os certificados de participação serão entregues a todos os participantes no dia 

09/11/2018 ao fim das apresentações. O melhor trabalho de cada GT será premiado. 

2.9.2 Para maiores informações ou esclarecimento de dúvidas, contatar a comissão 

organizadora através do e-mail: semana.gastronomia@iffarroupilha.edu.br 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão Científica do Evento. 


