I Jornada Científica da Pós Graduação em Fisioterapia da UFRN

Integração entre ensino, pesquisa e prática clínica
Comissão científica: Profa Catarina Sousa, Profa Vanessa Resqueti, Profa Tatiana Ribeiro, Prof. Wouber Vieira, Prof
Ricardo Guerra, e Profa Elizabel Viana.

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O conteúdo do trabalho deverá estar relacionado com a Fisioterapia. Os trabalhos poderão ser
inscritos nas Áreas: Avaliação e intervenção no Processo de Envelhecimento; Avaliação e
intervenção no Sistema Musculoesquelético; Avaliação e intervenção nos Sistema Nervoso;
Avaliação e intervenção nos Sistemas Cardiovascular e Respiratório; e Avaliação e intervenção
na Saúde da Mulher.
Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica do tipo narrativa, estudos de caso único ou
descrição de projetos sem resultados. Poderão se inscrever alunos da Graduação e da Pós-Graduação.
Para as categorias Minha Tese ou Minha Dissertação, serão aceitos resultados preliminares dos autores.
No ato da submissão do trabalho, o autor apresentador deverá estar inscrito no evento.
Os autores de trabalhos poderão se inscrever em até 3 categorias. Em cada categoria, somente será
aceita a apresentação de um autor principal por trabalho.
Categorias:
1. TEMA LIVRE - (PÔSTER OU APRESENTAÇÃO ORAL)
2. MINHA DISSERTAÇÃO EM 3 MINUTOS
3. MINHA TESE EM 3 MINUTOS
Todos os trabalhos na categoria TEMA LIVRE serão avaliados, sendo os 5 melhores de cada área
selecionados para APRESENTAÇÃO ORAL.
O melhor trabalho de cada categoria (Tema Livre, Minha Dissertação e Minha Tese) será premiado
ao final do evento.
Para submissão dos trabalhos, os autores deverão respeitar a seguintes normas:
O resumo para submissão deve ser digitado no editor de texto Word for Windows, versão 7.0 ou
superior, com caracteres Times New Roman, tamanho 12, espaço simples e com alinhamento
justificado.

O resumo do trabalho deverá ser redigido e apresentado de acordo com os critérios: tamanho página
A4, margens superior, inferior, direita e esquerda = 4 cm.
O resumo deverá conter informações sumárias do trabalho, sendo estruturado nas seguintes partes:
CONTEXTUALIZAÇÃO, OBJETIVOS, MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÕES.
O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 400 palavras e deve ser seguido de 3 palavras-chave
(descritores).
O resumo e palavras-chave deverão ser apresentados em língua portuguesa.
No resumo, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS ou FIGURAS.
O resumo deverá ser acompanhado do título do trabalho e da indicação do(s) autor(es)
correspondente(s).
Instruções para título e autor(es):
Título: deve ser redigido com caracteres Times New Roman, com letras maiúsculas, em negrito,
tamanho 12, espaço simples e com alinhamento justificado, podendo estender-se por até 2 linhas.
Autor(es): deixar uma linha em branco 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, indiqueas mediante expoente numérico, colocado após o nome de cada 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 minúsculas. Quando for o
caso, indicar os nomes das entidades que patrocinaram o trabalho como nota de rodapé, ao final do
resumo, em tamanho de letra nº 8. Não será aceita qualquer indicação de titulação ou cargo dos autores
no trabalho enviado.
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 de
Seleção de Trabalhos Científicos.

NORMATIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES,
MINHA DISSERTAÇÃO E MINHA TESE EM 3 MINUTOS
TEMA LIVRE - PÔSTER
O autor apresentador do PÔSTER participará de sessão de apresentação mediante a banca avaliadora,
em presença conjunta dos demais autores de pôsteres e público interessado.

O PÔSTER será apresentado em um (1) slide em formato PowerPoint em projeção simples e cada
autor terá 3 minutos para apresentação do mesmo. O poster deverá conter, no mínimo:
– Título – descrito em letras maiúsculas, centralizado; abaixo (deixando uma linha de espaço) deverá
conter o nome dos autores, sublinhando o nome do apresentador. Quando houver mais de um autor,
separá-los por ponto e vírgula. Deverão ser citadas as respectivas instituições de origem dos autores.
– Introdução (Opcional) – deverá conter uma visão geral do trabalho, contendo o material teórico
que
dê
subsídios
ao
mesmo,
com
justificativa
lógica
e
referenciada.
– Objetivos – devem expor claramente a finalidade do trabalho.

– Materiais e Métodos – deverão ser apresentados de forma clara e concisa os procedimentos de coleta
e análise dos dados
– Resultados – apresentação dos dados obtidos, podendo fazer uso de gráfico e tabelas para melhor
compreensão.
– Conclusões – relacionadas aos objetivos do trabalho.
No corpo do texto, o tamanho mínimo adotado para fonte deverá ser 25.
No cabeçalho, deve estar contido o logotipo da(s) instituição(ões) do(s) autor(es) envolvido(s). Na
margem inferior direita do slide, deve-se colocar um endereço eletrônico para contato.
TEMA LIVRE – APRESENTAÇÃO ORAL

O autor apresentador do tema livre ORAL fará a apresentação mediante a banca avaliadora, na
presença conjunta dos demais autores e público interessado. Os apresentadores terão dez (10) minutos
para apresentar o trabalho e mais cinco (5) minutos de arguição por parte da banca avaliadora.
A apresentação deverá ser feita no formato PowerPoint. O primeiro slide deve conter o título, os
autores e as instituições envolvidas. A apresentação deve seguir a sequência lógica padronizada
apresentada no resumo. As referências deverão ser apresentadas no rodapé de cada slide, em fonte
tamanho 12. Pesquisas envolvendo seres humanos ou experimentação animal devem ser previamente
aprovadas pelos Comitês de Ética e Pesquisa das instituições a que estiverem vinculadas. Utilização
de material fotográfico poderá ser feita de forma que não se identifiquem os participantes da pesquisa.
O conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores.
MINHA DISSERTAÇÃO E MINHA TESE EM 3 MINUTOS

O autor apresentador do trabalho fará a apresentação mediante a banca avaliadora, na presença
conjunta dos demais autores e público interessado. Cada autor terá 3 minutos para apresentar um
resumo da DISSERTAÇÃO ou TESE composto de três (3) slides.

Dúvidas, entrem em contato pelo e-mail: comissaojc.fisioterapia@gmail.com

