
Caros colegas, 
 
Temos o prazer de anunciar o alargamento do prazo de submissão de resumos ao 1st International Congress 
on Food, Nutrition & Public Health - Towards a sustainable future. 
 
No ICFNH 2022 serão abordados os seguintes temas principais: 

• Produção e consumo sustentável de alimentos 
• Dietas sustentáveis e nutrição humana 
• Impacto da alimentação e nutrição na sustentabilidade da Saúde Pública 

 

 
 
São aceites submissões para apresentação oral ou em painel. Todos os resumos aceites serão publicados no 
livro de resumos. 

O idioma oficial do encontro será o inglês. 

Cada autor que participar presencialmente poderá submeter até 2 resumos (para comunicação oral ou em 
painel). Cada autor que participar online poderá submeter 1 resumo (para comunicação em painel). 

Os autores deverão indicar a preferência de apresentação (comunicação oral ou em painel) do(s) resumo(s) 
submetido(s). No entanto, a Comissão Científica decidirá sobre o formato final. 

O resumo deve conter uma breve introdução, objetivo(s), metodologia, principais resultados e conclusão. O 
comprimento do texto do corpo do resumo não deve exceder 2500 caracteres com espaços (não são 
considerados para o limite de caracteres: título, nomes dos autores, afiliações, agradecimentos). Referências 
e abreviações não usuais devem ser evitadas. 

A aceitação ou rejeição do resumo será notificada por e-mail. Os critérios de apresentação e outros detalhes 
também serão enviados por e-mail. 

 
Inscrição: https://forms.gle/K3j6n94vxSazaF998  
 
Submissão de resumos: https://forms.gle/V4ApSo1fLx47eZZq5 
 
 
Dear Colleagues,  



  
We are pleased to announce that the deadline for 1st International Congress on Food, Nutrition & Public 
Health - Towards a sustainable future abstract submission has been extended.  
  
The ICFNH 2022 will address the following main topics:   

 Sustainable food production and consumption   
 Sustainable diets and human nutrition   
 Impact of sustainable food and nutrition in Public Health   

  

   
  
Submissions are accepted for oral or poster presentation. All accepted abstracts will be published in the book 
of abstracts.   

The meeting’s official language will be English.   

Each author who participates in person will be entitled to submit 2 abstracts (for oral communication or 
poster). Each author who participates online will be entitled to submit 1 abstract (for poster).   

Authors shall indicate the presentation preference (oral communication or poster) of the submitted 
abstract(s). However, the Scientific Committee will decide over the final format.   

The abstract must contain a brief introduction, objective, methodology, main findings and conclusion. The text 
length in the abstract body should not exceed 2500 characters with spaces (neither the title, authors names, 
affiliations nor the acknowledgements are counted). References and non-usual abbreviations should be 
avoided.   

Abstract acceptance or rejection will be notified by e-mail. Presentation criteria and other details will also be 
sent by-email.   

  
Registration: https://forms.gle/K3j6n94vxSazaF998  
 
Abstract submission: https://forms.gle/V4ApSo1fLx47eZZq5 
 
  


