XII SEMANA DE FISIOTERAPIA DA UNINORTE - 2018
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE POSTER
1) PRAZO PARA ENVIO

Acadêmicos e profissionais interessados em participar da II Mostra Científica do Curso
de Fisioterapia deverão preencher a ficha de inscrição e resumo do Pôster (anexo 1) e enviar
para a Comissão Científica do Evento através do e-mail fisioterapia@uninorteac.com.br . O
prazo máximo para envio da ficha de inscrição do trabalho no evento é dia 29/10/2018, para que
os mesmos possam ser avaliados e aprovados para exposição na semana do evento.

2) SUBMISSÃO DE RESUMOS

Para a apresentação do trabalho pelo menos um dos autores do trabalho deve estar
devidamente inscrito no evento.
A principal função do pôster é sintetizar informações e dados relevantes da pesquisa.

3) NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO

Serão aceitos apenas resumos redigidos em Português, Inglês e Espanhol. Fonte: Times
New Roman 12, espaçamento simples. O título do resumo deve ser todo em letras maiúsculas e
negrito. O número máximo de autores permitido por resumo é de nove (9). Cada autor deverá
ser identificado por um número superescrito, correspondente à instituição de vínculo. As
instituições deverão ser identificadas abaixo da autoria. Inserir “Correspondência para” e o email do autor correspondente, abaixo das instituições. O resumo deve ser escrito em um único
parágrafo e deve conter informações pertinentes à Introdução, Objetivo, Método, Resultados e
Conclusão. Estes devem estar identificados no corpo do resumo. Inserir as Palavras-chave que
estejam no MESH e ou DECs (mínimo 3). O número máximo de caracteres para o corpo do
resumo é de 2500 caracteres com espaços. O resumo não deve conter figuras, citações
bibliográficas, referências e abreviações pouco usuais. No final do resumo, os autores devem
incluir o Apoio Financeiro e Institucional.

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS

Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica. A comissão analisará os
trabalhos com base em critérios de qualidade científica e redação.
a) Todos os Resumos aprovados serão apresentados em forma de PÔSTER.
b) Haverá apresentação oral dos três trabalhos que forem melhor avaliados pela
Comissão Científica.

5) TRABALHOS ACEITOS

Os autores receberão um e-mail de confirmação de aceite até o dia 02/11/2018, e os
mesmos deverão seguir o modelo no Anexo 01 para confecção dos pôsteres.

6) NORMAS PARA PRODUÇÃO DO PÔSTER

O tamanho do pôster deverá ser de 90 cm de largura x 1,20 cm de altura (caso não
respeite as medidas sugeridas não será garantido o espaço para sua exposição). Sendo
obrigatória a presença de um dos autores do trabalho durante a sessão de pôster.
A fixação dos painéis fica sob responsabilidade do(os) apresentador(es) e será realizada
a partir das 17h do dia da apresentação.
A organização do evento fornecerá fita adesiva para a fixação nos painéis e/ou suportes
para a colocação dos mesmos.
Os pôsteres serão expostos no dia 12/11/2018, na Sessão de pôster montada próximo ao
Hall do pavilhão do Auditório do Bloco E, da União Educacional do Norte – UNINORTE. O
mesmo deverá permanecer exposto ao longo do evento, sendo que um dos autores inscritos no
congresso deverá estar ao lado do mesmo entre 20:00 e 21:30 para recebimento de um membro
da Comissão Organizadora para que o mesmo seja apresentado e avaliado.
O trabalho que não estiver exposto no local e horário estabelecidos, com os seus
respectivos representantes na hora da apresentação serão automaticamente desclassificados.
O autor deverá expor o estudo em um tempo de 5 a 10 minutos, sendo reservados mais 4
minutos para perguntas e comentários.

O pôster poderá ser redigido em português, inglês ou espanhol e ser dividido em:
1. Título, autor(es) e instituição(ões)
2. Introdução
3. Objetivo(s)
4. Método
5. Resultados
6. Conclusão
7. Palavras-chave
8. Apoio financeiro.
Poderá ser utilizado imagens (desenhos, fotografias, ilustrações...)
O material que permanecer exposto e não for retirado no horário estipulado, não ficará
sob responsabilidade dos organizadores do evento e nem da Instituição.
A comissão de avaliação será formada por professores do curso de fisioterapia, não
podendo participar da mesma o professor orientador do trabalho avaliado.

7) ENCERRAMENTO DA II MOSTRA CIENTÍFICA

Os autores (Professor Orientador e acadêmicos) dos trabalhos selecionados serão
certificados e os três trabalhos que forem melhor avaliados pela comissão serão premiados no
encerramento do evento, dia 14/11/2018.
Os certificados serão disponíveis no e-mail de cada participante 15 (quinze) dias após o
final do evento, sendo um certificado para cada trabalho apresentado com o nome de todos os
autores.
Os apresentadores deverão assinar a lista de presença, que estará com o responsável
pelos pôsteres, conferir nome dos autores e título do trabalho para certificado.

Rio Branco, 22 de outubro de 2018.
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