
 
  

 

TRABALHOS CIENTÍFICOS / TEMAS LIVRES  

 

 

A Comissão Científica do I Simpósio de Fisioterapia Neurológica da LAFINEURO, 

apresenta os critérios para envio e aceite dos trabalhos científicos a serem selecionados 

para a apresentação no evento:  

 

EDITAL E REGULAMENTO DE TEMAS LIVRES 

 

1) DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACEITE  

Prazo para envio de resumos dos trabalhos: 10/05/2018 a 20/05/2018. 

Divulgação do aceite: 21/50/2018. 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail: lafineuro@outlook.com  

Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados eletronicamente para o e-mail da 

comissão cientifica do evento. Não serão recebidos e processados temas enviados por outros 

meios. 

 

2) DO ACEITE PARA SELEÇÃO: 

• O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com as seguintes temáticas: 

T01 Diagnóstico Cinesiológico Funcional 

T02 Cinesioterapia 

T03 Terapias Manipulativas 

T04 Fisioterapia Aquática 

T05 Saúde Pública 

T06 Fisioterapia Musculoesquelética 

T07 Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva 

T08 Fisioterapia Neurofuncional   

T09 Fisioterapia Dermatofuncional 

T10 Fisioterapia em Saúde da Mulher 

T11 Atuação Interprofissional 

 

Todos os trabalhos serão submetidos à apreciação e análise pela Comissão Científica do 

evento. Não serão aceitos trabalhos com descrição de projetos sem resultados. 

 

mailto:lafineuro@outlook.com


 
  

• No ato do envio do trabalho, o autor/apresentador deverá estar inscrito no evento, podendo 

enviar até no máximo 3 trabalhos como autor principal, sem limites de envios para trabalhos 

como co-autor.  

 

• O autor deve indicar a preferência no formato da apresentação do trabalho, ficando a cargo da 

Comissão Científica a decisão final sobre o formato da apresentação. 

 

• Será enviado e-mail para o endereço informado na inscrição confirmando o recebimento do 

trabalho. 

 

Os resumos de trabalhos devem ser originais contendo: Introdução; Objetivos; Metodologia; 

Resultados e Discussões; Considerações Finais/Conclusões, não podendo conter figuras ou 

gráficos. 

 

3) REGRAS PARA ENVIO: 

  

O resumo deverá ser digitado no editor de texto Word for Windows, versão 7.0 ou superior, com 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e com alinhamento justificado. O 

resumo do trabalho deve ser redigido e apresentado de acordo com os critérios a seguir: 

 

- Página A4, margem superior, inferior, direita e esquerda = 4 cm. 

 

- Conter informações sumárias do trabalho: introdução, objetivos, materiais e métodos, análise 

estatística, resultados e conclusões (estes itens deverão ser descritos, abrindo o parágrafo 

correspondente). 

 

- Não deverá ultrapassar a quantidade de 500 caracteres, devendo ser seguido de 3 palavras-

chave (de acordo com os DeCS ou MeSH Terms). 

 

- Título justificado com letras maiúsculas e em negrito. 

 

- Nome dos 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 apresentador. Quando houver mais de um 

autor, separá-los por ponto e vírgula. O trabalho deverá ter no máximo oito (5) pesquisadores. 

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 as letras iniciais 

maiúsculas e as demais em minúsculas. 

 

 

- Não será aceita qualquer indicação de titulação ou cargo dos autores no resumo enviado. 

 

- Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS ou FIGURAS. 

 

 

PÔSTER:  

 

O apresentador/autor do pôster participará de sessão de apresentação, em presença conjunta 

dos demais autores de painéis e público interessado. O PÔSTER / PAINEL deverá ter 0,90 m de 

altura por 0,70m de largura e conter, no mínimo: 

 

• Título – descrito em letras maiúsculas, centralizado e logo abaixo (deixando uma linha de 

espaço) deverá conter o nome dos autores, com o nome do apresentador sublinhado. Quando 

houver mais de um autor, os nomes destes devem ser separados por ponto e vírgula. Deverão 

ser citadas as respectivas instituições de origem dos autores. 

 

• Introdução – 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. 

 

• Análise Estatística – deverá ser apresentado o(s) tipo(s) de cálculos utilizados no trabalho. 

 

• Resultados – apresentação dos dados obtidos podendo fazer uso de gráfico e tabelas para 

melhor compreensão.  

 

• Considerações Finais – o que foi concluído, a resposta para a questão formulada. 

 

• Referências Bibliográficas – estilo ABNT. 

 



 
  

• No corpo do texto o tamanho mínimo adotado para fonte deverá ser 25. 

 

•No cabeçalho deverá conter o logotipo da instituição (ões) dos autores envolvidos. Na margem 

inferior direita deve-se colocar um endereço eletrônico para contato.  

 

• O autor é responsável pela fixação e retirada do seu pôster. 

 

•Na área de exposição de pôsteres haverá um membro da comissão organizadora para orientar 

e auxiliar os autores na fixação dos trabalhos. 

Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: lafineuro@outlookl.com 

•Os apresentadores dos trabalhos escolhidos para apresentação oral pela comissão científica 

deverão preparar apresentação em formato Power Point for Windows com tempo máximo de 10 

minutos acrescidos de 5 minutos para perguntas e considerações da banca. Serão 

disponibilizados data show e computador para a apresentação. 

 

Considerações; 

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.  

 

Haverá premiação para os 3 melhores trabalhos, após julgamento por comissão criada 

especialmente para essa finalidade, sendo comunicado na Solenidade de Encerramento do 

evento. FICAM RESTRITAS AS PREMIAÇÕES PARA OS TRABALHOS EM FISIOTERAPIA 

NEUROUNCIONAL. 

O primeiro colocado receberá o certificado correspondente a vencedor de temas livres. Os 

demais classificados receberão, respectivamente, diplomas de 2º e 3º colocados. 

 

Atenciosamente, Comissão Organizadora do I Simpósio de Fisioterapia Neurológica da 

LAFINEURO. 

 


