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EDITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (retificado em 02/07/2019) 

 

1. Das inscrições: 

- Para o envio de trabalhos é necessário estar inscrito na VII Jornada de Fisioterapia da UFU e atender ao 

disposto no presente edital. Cada inscrição dará direito ao envio de até dois resumos. 

- Após avaliação da Comissão Científica do evento, os resumos poderão ser aceitos ou não para 

apresentação; 

- Os resumos aprovados serão publicados na revista Movimenta (ISSN 1984-4298), da Universidade 

Estadual de Goiás; 

- Os resumos a serem inscritos deverão ser submetidos ao sistema de trabalhos com acesso pelo 

endereço: www.eventos.ufu.br/jornadafisio. Não serão aceitas inscrições de resumos por outra via. 

- Não serão aceitos trabalhos de descrição de projetos sem resultados. Os trabalhos de revisão bibliográfica 

somente serão aceitos se configurarem como Revisão Sistemática. 

- Serão aceitas inscrições de resumo até o dia 30 de agosto de 2019 (prazo atualizado em 12/08/2019). 

- Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de pôsteres ou na forma de apresentação oral, a critério 

da Comissão Científica. Somente receberão certificado, os trabalhos efetivamente apresentados. 

- A Comissão Científica divulgará a lista com os resumos aceitos para apresentação, além da forma de 

apresentação de cada um dos trabalhos (pôster ou oral) até o dia 20/09/2019 pelo endereço: 

www.eventos.ufu.br/jornadafisio. 

 

1.1. Da elaboração dos resumos:  

A elaboração dos resumos deverá atender às seguintes NORMAS DE FORMATAÇÃO (template 

disponível no ANEXO I):  

- Fonte: Times New Roman Tamanho 12; 

- Espaçamento entre linhas: 1,5 cm  

- Título: letras maiúsculas, negrito, centralizado.  

- Nome(s) do(s) autor(es) e instituição(ões) do(s) autor(es) devem estar abaixo do título. Primeiro o nome 

do(s) autor(es), em negrito, segundo o nome de sua(s) instituição(ões), sem negrito. Limite de até 6 autores 

por trabalho. Um e-mail de contato deve vir na linha seguinte.  

- Layout da página: o texto deve ser configurado em uma única página, em formato A4, todas as margens 

deverão ter 2cm;  

- O texto deve ser parágrafo único e deve conter até 2500 caracteres (incluindo espaços) e estruturado com 

introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. Resumos com número de caracteres superior ao 

recomendado não serão aceitos;  

- Grifos, como por exemplo negrito ou sublinhado não deverão ser utilizados;  
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- Tabelas, gráfico, citações ou referências bibliográficas não deverão constar no texto; - Instituição(ões) de 

fomento deve(m) constar na última linha do texto (opcional). 

- O resumo deve ser seguido de uma lista de três a cinco palavras-chaves, a partir de consulta aos DeCS - 

Descritores em Ciências da Saúde do LILACS (http:decs.bvp.br) para fins de padronização de 

palavras-chaves.  

- Os resumos devem ser enviados no formato DOC ou DOCX . 

 

 

2. Normas para apresentação de pôster 

Os pôsteres serão apresentados em sessões presenciais em dinâmica que será estabelecida pela 

Comissão Científica: 

2.1. O pôster precisará ter cordão para pendurar;  

2.2. O título deve ser idêntico ao do resumo submetido;  

2.3. Nome(s) e instituição(ões) dos autores: idênticos ao do resumo submetido;  

2.4. O corpo do Pôster deverá conter obrigatoriamente I. Introdução; II. Material e Métodos; III. Resultados; 

IV. Conclusão. Havendo instituição(ões) de fomento essa(s) deve(m) ser citadas no final do pôster.  

2.5. A confecção do pôster e seus custos ficarão sob responsabilidade do(s) autor(es);  

1.1. O layout do pôster (Exemplo: tamanho e estilo da fonte, número de figuras) ficará a critério do autor(es).  

1.2. O trabalho deverá ser apresentado por um dos autores inscritos no evento na data e horário 

pré-estabelecidos pela Organização do evento. Em caso de ausência durante a apresentação, o(s) autor(es) 

não receberão certificado(s).  

1.3. Avaliação: as apresentações serão avaliadas por 2 avaliadores, e a média da nota da avaliação por pares 

será utilizada para classificação dos trabalhos e seleção dos melhores em cada área temática, que receberão 

certificados. 

 

2. Normas para apresentação oral 

Os trabalhos selecionados para apresentação oral terão o tempo de 10 (dez) minutos para apresentação e 

05 (cinco) minutos para eventuais questionamentos. Todas as apresentações deverão obedecer as datas e os 

horários informados nos arquivos de agendamento publicados no site do evento. Os autores deverão atentar 

para os seguintes critérios: 

2.1. Cabe ao(s) autor(es) a responsabilidade pela confecção (visual e de conteúdo) do material audiovisual 

necessário à apresentação. 

2.2. O trabalho deverá ser apresentado por um dos autores inscritos no evento. 
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2.3. A data e horário da apresentação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão Organizadora, 

entretanto, poderão ser alterados para atender eventuais ajustes da grade horária. Todos os casos serão 

comunicados ao autor responsável com a devida antecedência. 

2.4. Recomenda-se que os autores que irão apresentar trabalhos estejam na sessão desde seu início, pois, na 

eventual ausência de um apresentador, os trabalhos na sequência serão antecipados. 

2.5. No auditório da apresentação oral estarão instalados os equipamentos necessários para realizar a 

apresentação em Power Point (arquivo formato .ppt e .pptx) e arquivo PDF (arquivo formato .pdf). Observe 

com atenção o formato do seu arquivo de apresentação, para não haver problemas de compatibilidade 

e/ou prejuízo à sua apresentação. 

2.6. O material da apresentação deverá ser entregue ao coordenador de sala em pen drive (USB), com até 10 

(dez) minutos de antecedência ao início da sessão. Haverá um membro da Comissão Organizadora para 

receber e transferir o material para o computador dos auditórios e salas de apresentação. Mesmo assim, 

recomenda-se que o responsável tenha consigo uma cópia de segurança em pen-drive no momento de sua 

apresentação. 

2.7. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas de projeção causados por 

dificuldades técnicas e/ou compatibilidade de arquivos. 

2.8. Os apresentadores receberão certificado através do site do evento, confirmando quem apresentou 

efetivamente. Avaliação: as apresentações serão avaliadas por 2 avaliadores, e a média da nota da avaliação 

por pares será utilizada para classificação dos trabalhos e seleção dos melhores em cada área temática, que 

receberão certificados. 

 

 

Prof. Dr. Angelo Piva Biagini 

Coordenador Científico 

 

 

Prof. Dr. Marcos Seizo Kishi 

Coordenador Geral 
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ANEXO I (template de resumo) 

 

TÍTULO DO RESUMO EM LETRAS MAIÚSCULAS CENTRALIZADAS E EM NEGRITO 

Nome e Sobrenome autor1; Nome e Sobrenome autor2. 1-Instituição; 2-Instituição. 

E-mail para contato: endereço@email.com 

 

 

Introdução: Texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, 

texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto de 

introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto de introdução, texto 

de introdução. Objetivo: Texto de objetivo, texto de objetivo, texto de objetivo, texto de objetivo, 

texto de objetivo, texto de objetivo. Métodos: Texto de métodos, texto de métodos, texto de 

métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, 

texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de 

métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos, texto de métodos. 

Resultados: Texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto 

de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto 

de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto de resultados, texto 

de resultados, texto de resultados, texto de resultados. Conclusão: Texto de conclusão, texto de 

conclusão, texto de conclusão, texto de conclusão, texto de conclusão, texto de conclusão, texto de 

conclusão. 

 

Palavras-chave: palavra 1, palavra 2, palavra 3 

 

Financiamento: CNPq, etc. se não houver agência de fomento, essa linha deve ser suprimida 

mailto:endereço@email.com

