
IV SETAL – SEMANA DE

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS

04 a 07 de novembro de 2015 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015

Objetivo: A IV Semana de Tecnologia em Alimentos busca levar conhecimentos acerca

da área, através de palestras e minicursos envolventes e também a partir da submissão

de resumos simples e apresentação de trabalhos científicos.

Como participar:  Estudantes,  técnicos,  profissionais  e  afins poderão submeter  seus

resumos para a comissão organizadora. Os trabalhos selecionados serão apresentados

em  power  point  ou  apresentações  em  multimídia,  em  espaço  aberto  a  todos  os

participantes da IV – SETAL. 

As vagas são limitadas e divulgadas abertamente para público externo.

Datas:

Prazo para inscrição e submissão dos resumos: 12  a 23 de outubro de 2015.

Data do evento: as palestras acontecerão do dia 04 a 07 de novembro de 2015 e as

apresentações  de  resumos  (orais)  em multimídia,  das  08  as  10  horas  do  dia  07  de

novembro de 2015, no auditório do IF Goiano - Câmpus Urutaí.

Mais informações:

E-mail para inscrição: inscricao4setal@gmail.com

Orientações sobre inscrição, formato, submissão de resumos e programação no site:

www.ifgoiano.edu.br/urutai

Fone: (64) 9255-6379  Márcio Fernandes – Coordenador Geral da IV SETAL

mailto:inscricao4setal@gmail.com


Edital detalhado:

IV SETAL - SEMANA DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS – NOVEMBRO DE

2015

A comissão  organizadora  da  IV SETAL convida  você  a  submeter  trabalhos  que  se

vinculem a área de tecnologia em alimentos. Os trabalhos deverão ser apresentados na

forma de resumo. 

Todos os resumos deverão ser escritos na língua portuguesa, submetidos em formato A4

(21cm x 29,7cm), margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 2 cm, fonte

Arial  tamanho 12,  espaçamento  entre  linhas  1,5 com título  apresentado em negrito,

letras maiúsculas, com exceções de terminologias escritas em inglês e/ou em latim (Ex.

in vitro). Os nomes dos autores (nó máximo 6) devem ser apresentados logo abaixo do

resumo e suas filiações devem ser indicadas por números sobrescritos ao final do último

sobrenome  de  cada  autor  e  inserir  o  email  em frente  à  filiação  do  primeiro  autor.

Salienta-se que o nome do (a)  autor(a)  que irá  apresentar  o  trabalho (em forma de

pôster), deverá estar grifado. As descrições dos autores, colaboradores e orientadores

deverão constar no rodapé da página. Nas descrições das filiações de autores estudantes

deverão constar: nome do curso ao qual está vinculado, nome da instituição, indicação

do tipo de bolsa (se PIBIC, PIBID, PIBIT ou outra), aluno voluntário do PIBIC/PIBIT

ou ainda se estagiário de atividades extracurriculares. Nas descrições dos orientadores

deverão constar: se docente ou técnico administrativo, curso mais relacionado à sua área

de atuação, máxima titularidade e instituição no qual o trabalho foi desenvolvido.

O resumo deverá conter até 250 palavras e 3 palavras-chave, devendo ser estruturado

levando  em  consideração  uma  breve  introdução,  objetivos,  material  e  métodos

utilizados, resultados e discussão e conclusão. O resumo deverá ser do tipo informativo

(vide  NBR  6028/2003).  O  título  do  trabalho  deve  ser  sucinto,  claro  e  chamativo,

fazendo menção aos principais achados do estudo (ver modelo abaixo). 

Os resumos serão encaminhados aos revisores que emitirão parecer favorável ou não à

apresentação do mesmo. Os seguintes critérios serão considerados: relevância científica;

coerência metodológica,  encadeamento lógico entre  as  partes  do resumo; linguagem

clara,  coerente  e  concisa.  Serão  avaliados  apenas  resumos  de  inscritos  no  evento  e

enviados  no  período  de  04  a  07  de  novembro  de  2015  para  o  email

inscricao4setal@gmail.com aos cuidados do professor Márcio Fernandes.

Conta  para  depósito:  Márcio  Fernandes  –  Conta  poupança:  16488-8  Agência:  1827

Operação: 013 Caixa Econômica Federal  (enviar comprovante de depósito por e-mail).

mailto:inscricao4setal2014@gmail.com


MODELO DE RESUMO

QUALIDADE DA CACHAÇA ARTESANAL DE DIFERENTES SAFRAS NO
MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO - MINAS GERAIS

Marília Assis dos Santos1; Márcio Fernandes2; Ana Paula Fernandes3 

RESUMO 

A  cachaça  representa  um  importante  papel  para  a  economia  do  Brasil,  sendo
responsável pela geração de emprego e renda, principalmente para pequenos produtores
rurais, amplamente conhecida e apreciada devido às suas qualidades sensoriais de aroma
e sabor. Objetivou-se nesta pesquisa avaliar as características físico-químicas e verificar
a aceitação da cachaça artesanal de safras diferentes (ano 2007, 2008 e 2009). A cachaça
foi adquirida na cidade de Campo do Meio – MG. As análises físico-químicas foram
realizadas na Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG. Foram realizadas análises de
densidade relativa; cobre; extrato seco a 100°C; grau álcool real a 20°C; acidez volátil
em ácido acético;  álcool  superior;  furfural;  aldeídos  em aldeído acético;  ésteres  em
acetato  de  etila;  soma  dos  componentes  secundários  e  álcool  metílico.  As  análises
sensoriais foram feitas em um estabelecimento na cidade de Silvânia-GO. Em relação
aos quesitos físico-químicos e de acordo com os Padrões de Identidade e Qualidade de
cachaça, os períodos de 2007 e 2008 encontraram-se de acordo com a legislação em
todas  as  análises  realizadas.  As  amostras  referentes  ao  período  de  2009,  no  exame
organoléptico, foram reprovadas devido ao índice de sujidades. Não houve diferença em
relação à preferência da cachaça do ano de 2007 com o ano de 2008, mas no teste de
aceitação no ano de 2008 foi mais aceito. 

Palavras-chave: tecnologia de bebidas; análise sensorial; análise físico-química.
PÔSTER

1  Tecnóloga em Alimentos IFGoiano campus Urutaí; Mestranda em Ciência Agrícola IFGoiano 
campus Rio Verde

2  Doutor em Ciência dos Alimentos; Professor. IFGoiano campus Urutaí

3  Doutora em Ciência dos Alimentos pelo DCA/UFLA.



O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá ficar atento à data e horário

previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora da IV SETAL 2015

HORÁRIOS E LOCAIS DE APRESENTAÇÃO

08:00h as 10:00 h no auditório do IFGoiano Campus Urutaí

CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

Os apresentadores de trabalhos receberão certificados pela comissão organizadora do

evento.


