CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS
I SEMANA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA / UFG / REGIONAL JATAÍ

Período
20 de setembro à 18 de outubro de 2017
19 de outubro à 31 de outubro de 2017
A partir de 31 de outubro de 2017

Informação
Período de submissão de trabalhos
Avaliação dos trabalhos
Divulgação do resultado

NORMAS PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS
 Será necessário a inscrição de pelo menos um dos autores no evento e sua presença no horário
indicado para exposição, bem como seguir as normas para o envio do trabalho.
 Cada inscrição dá direito ao envio de até dois resumos. No caso de participação com envio de
trabalhos elaborados por mais de um autor, os arquivos deverão ser enviados apenas pelo autor
principal e este deverá obrigatoriamente estar inscrito na semana acadêmica.
 Após

efetuada

a

inscrição,

os

resumos

deverão

ser

enviados

para

o

e-mail:

trabalhossemafisio@gmail.com. A Comissão Científica enviará aviso de recebimento do
resumo, assim como informações sobre a aceitação do trabalho, dados que também serão
divulgados na página do evento conforme calendário previsto. Caso o resumo recebido não esteja
adequado ao formato solicitado, será recusado.
 Os trabalhos serão publicados em formato de anais, no site do curso de fisioterapia da UFGRegional Jataí, no link do evento.
CHAMADA PARA SUBMISSÃO
 Os trabalhos devem ser completamente ou parcialmente inéditos.
 Os resumos deverão ser enviados até o dia 18 de outubro de 2017, não sendo aceito nenhum
envio após está data.
 O pagamento da taxa de inscrição de um dos autores confere o direito a inscrição de até dois
trabalhos como autor principal, não tendo limite de trabalhos como co-autores.
 Cada resumo poderá ter no máximo 6 autores.
 O aceite do trabalho está condicionado à sua aprovação pela comissão cientifica do evento. Não
serão aceitos trabalhos por fax ou correio.
 Serão aceitos os resumos cuja tema se enquadre na grande área da saúde e afins.
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
 Os trabalhos deverão ser enviados na forma de resumo expandido, com mínimo de 4 e no máximo
5 páginas, no formato sugerido pela comissão cientifica. (O modelo está disponível para download
na página do evento).

 A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, justificado e o espaçamento de 1,5 entre
linhas. As margens: superior e esquerda de 3cm e direita e inferior de 2 cm.
 O uso de abreviaturas será permitido se precedidos por uma menção anterior no texto.
 O título do trabalho deve estar escrito em letras maiúsculas, negrito e centralizado, seguido do(s)
nome(s) do(s) autor(es) e apresentador sublinhado, sua(s) respectiva(s) instituição(ões) e o e-mail
do primeiro autor ou de um dos autores, entre parênteses.
 Incluir de 3 a 5 palavras-chaves, conforme os Descritores em Ciências da Saúde
(http://decs.bvs.br/). Devem ser em caixa baixa e separados por ponto e vírgula.
 Tópicos do resumo: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e
Bibliografia. A menção às agências financiadoras deverá estar presente.
 Serão aceitos resumos no formato DOC. DOCX. Não será aceito documento em PDF.
 Pesquisas que envolvem seres humanos deverão estar de acordo com a Resolução nº 466, de 12
de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e pesquisas que envolvem animais deverão
estar de acordo com a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
 O apresentador do pôster deverá ser obrigatoriamente o primeiro autor.
 Os trabalhos serão apresentados sob forma de pôster, com o tempo de 10 (dez) minutos, e 5 (cinco)
minutos para comentários/perguntas do avaliador.
 O apresentador do pôster deverá comparecer com 30 minutos de antecedência ao horário previsto
para sua seção de apresentação e ficará responsável pela colocação do banner.
 Caso o autor responsável pela apresentação não estiver presente no local, será considerado
recusado.
DIRETRIZES PARA O PÔSTER
 O pôster deverá conter o “logotipo” do evento, ser autoexplicativo, com dimensão total de 90 cm
de largura x 120 cm de altura e apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros. (O modelo
está disponível para download na página do evento).
 O título do pôster deverá ser o mesmo do resumo aceito.
 Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho for apresentado, devendo ser
retirado apenas ao final do mesmo.
 A organização do evento não disponibilizará material para fixação do pôster.
CONSIDERAÇÕES
O melhor trabalho do evento receberá um certificado de MENÇÃO HONROSA após julgamento pela
Comissão Científica, a ser entregue na Solenidade de Encerramento.

