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PADRONIZAÇÃO PARA ENVIO DE RESUMOS 

I Jornada de Fisioterapia Pélvica Faculdade Inspirar Bauru 

22 e 23 de Setembro 

 

A Comissão Científica apresenta os critérios para envio e aceite dos trabalhos 

científicos a serem selecionados para a apresentação dos Pôsteres. 

 

1) Prazo de inscrição e divulgação 

- Data limite para envio dos resumos dos trabalhos: 10 de setembro de 2018. No 

ato do envio do trabalho o autor/apresentador deverá estar inscrito no evento. 

- Resultados sobre seleção dos trabalhos enviados: até 15 de setembro de 2018. 

 

2) Regras para envio 

O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com o curso de Fisioterapia. 

Não serão aceitos projetos parciais, sem resultados. 

 Os resumos deverão ser enviados para avaliação da Comissão Científica 

exclusivamente pelo e-mail: jornadapelvica@gmail.com No e-mail deve constar o 

nome do autor completo, endereço, telefones e e-mail para contato. O resumo deve ser 

enviado em duas vias anexadas: uma constando identificação do(s) autor (es) e 

instituição (ões) de origem, cidade e estado onde o trabalho foi realizado e outra 

constando somente o título e o resumo do trabalho. Após o envio, o resumo não poderá 

mais ser corrigido ou substituído. 

O resumo será analisado pelos membros da Comissão Científica e poderá ser 

aceito ou não. Todos os trabalhos serão avaliados por dois membros desta, em caso de 

empate ou dúvida, solicitar-se-á avaliação de um terceiro membro.  

 Atenção: não serão avaliados os trabalhos que estiverem fora das normas 

determinadas pela Comissão Científica. 

 O certificado de apresentação do pôster será entregue ao final do evento para o 

autor-apresentador. Será emitido apenas um certificado constando o nome do trabalho 

com os respectivos autores. 
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3) Regras para elaboração do resumo 

 

 Página A4, margem superior, inferior, direita e esquerda = 2,5 cm.  

 O resumo deve ser digitado em Word com fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaço 1,5. 

 O resumo deve ser apresentado em forma estruturada, incluindo os seguintes 

itens: título, introdução, objetivo, método, resultados e conclusões.  

 O resumo não deve ultrapassar a quantidade de 250 palavras em parágrafo único 

e deve ser seguido de três palavras-chave (descritores). Recomendamos o uso do 

DeCs- Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br/). 

 O Título deve ser centralizado com letras maiúsculas, em negrito, podendo 

estender-se por até duas linhas. 

 Autor (es): deixar uma linha após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) 

do(s) autor (es), sublinhando o nome do autor/apresentador. Quando houver 

mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Caso os autores pertençam a 

mais de uma instituição e/ou a instituições, indique-as mediante expoente 

numérico, colocado após o nome do autor. Na linha imediatamente abaixo, 

indicar a(s) instituição (ões) de origem, cidade e estado onde o trabalho foi 

realizado, sem sublinhar. As palavras deverão ser escritas com a letra inicial 

maiúscula e as demais em minúsculas.  

 O não cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros 

de digitação, linguagem ou gramática serão motivo para a não aceitação do 

trabalho por parte da Comissão Científica. 

 

4) Regras para elaboração da apresentação do Pôster 

  

 O autor/apresentador do pôster fará a apresentação oral mediante banca 

examinadora. O mesmo terá dez minutos para a apresentação do Pôster e mais 

cinco minutos de arguição por parte da Comissão Cientifica.  

 A apresentação deve seguir a seqüência lógica padronizada apresentada no 

resumo.  

 

http://decs.bvs.br/
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 5) Orientações Gerais 

 

 Utilização de material fotográfico poderá ser feita de forma que não se 

identifique o paciente ou a pessoa em exposição. 

 Pesquisas envolvendo seres humanos ou experimentação animal devem ser 

previamente aprovadas pelos Comitês de Ética e Pesquisa das instituições as que 

estiverem vinculadas. 

 O autor/apresentador (obrigatoriamente o primeiro autor) será responsável por 

qualquer questão legal ou ética que possa ser levantada contra o conteúdo ou 

forma de execução do trabalho. 

 O envio do resumo representa o compromisso definitivo do autor/apresentador 

em apresentar o trabalho, se aceito, durante a I Jornada de Fisioterapia Pélvica. 

Em hipótese alguma o autor/apresentador poderá ser substituído. 

 Os autores autorizam a Comissão Científica da I Jornada de Fisioterapia Pélvica 

da Faculdade Inspirar de Bauru a publicar e/ou divulgar o resumo com a 

finalidade de socializar a produção científica apresentada na jornada, em âmbito 

nacional, internacional e em todos os meios de comunicação, não cabendo 

qualquer ressarcimento por direito autoral. 

  

 

Atenciosamente,  

 

                                     Comissão Científica:                                             

Profª Dra. Dulcegleika Villas Boas Sartori - Coordenadora do Curso de Pós-

Graduação de Fisioterapia Pélvica e Uroginecologia Funcional – Faculdade Inspirar 

Bauru 

Profª Esp. Flavia Segalla Bevilacqua  

Porfª Ms. Ana Carolina Gonçalves   


