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Ementa: Torna Pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à participação na VI Semana 
de Exposição e Informação em Fisioterapia   

do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá 
 

 

 
 

 O Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, no uso de suas atribuições ,torna 
pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na VI 
Semana de Exposição e Informação em Fisioterapia que será realizada no período de 
19 a 21 de Novembro do ano em curso, no Campus da referida Instituição. 
    
1 - OBJETIVOS 
 

 Incentivar o corpo discente e docente do Curso de Fisioterapia a desenvolver 
trabalhos na área da saúde, bem como divulgar para a sociedade interna e 
externa, a importância e atuação da Fisioterapia; 

 

 Desenvolver trabalhos de caráter interdisciplinar, relacionando as disciplinas do 
curso; 

 

 Aproximar a participação e integração da comunidade em atividades a ser 
desenvolvidas no Curso de Fisioterapia; 

 

 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos do Curso de Graduação 
em Fisioterapia das Instituições de Ensino Superior do País, bem como por 
docentes pesquisadores; 

 

 Estimular e preparar o discente a desenvolver produções científicas a partir das 
experiências adquiridas em curso. 

 
 
2 - INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 



TEMA 
“Prevenção e Saúde Pública” 

 
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 
Ciências da Saúde 

 
LINHAS DE PESQUISA 
Fisioterapia Preventiva, Saúde Coletiva, Acessibilidade. 

 
PÚBLICO ALVO 
Alunos de Graduação em Fisioterapia e/ou áreas afins da Saúde das Instituições de 
Ensino Superior e Professores Pesquisadores. 
 
3 - INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas de 28/10 a 18/11/2014 junto a Comissão 
Organizadora do evento no Centro de Convivência da Faculdade das 13:00 as 18:00. 

3.2 O participante ao efetivar sua inscrição concorda com todas as regras do evento 
explicitadas neste edital. 

 A inscrição no evento concederá participação nas palestras e mini-cursos, este último 
mediante a disponibilidade de vagas. 

 O valor da inscrição com ou sem trabalho será R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para 
estudante e R$ 45,00 ( quarenta e cinco reais) para profissionais; valor este que é 
individual para cada aluno. 

 O participante que irá se submeter à avaliação de trabalhos (oral/banner) deverá ler 
os itens 4, 5 e 6 deste edital. 

 A confecção do banner será de inteira responsabilidade do apresentador. 
 

4 - INSCRIÇÕES COM TRABALHO 
4.1 As inscrições para participantes que irão se submeter à avaliação de trabalho será 

realizada até o dia 10 de Novembro de 2014. 
 
5 - TRABALHOS 

5.1 Considera-se trabalho,para fim deste item, produções bibliográficas ou pesquisa 
de campo que poderão ser apresentadas em forma oral ou banner . 

5.2 Todos os trabalhos serão submetidos a avaliação prévia e que somente os 
aprovados poderão ser apresentados na ocasião do evento. Será avaliado: Originalidade 
e relevância do tema (3,0 pontos), Objetivos-clareza e adequação (1,0 ponto), Métodos- 
delineamento, amostra, variáveis e desfechos, análise estatística (2,0 pontos), 
Resultados- clareza, adequação aos objetivos e métodos (2,0 pontos), e Conclusão- 
clareza, adequação aos objetivos e métodos (2,0 pontos). 

5.3 A lista dos aprovados será divulgada no site da Faculdade no dia 12 de 
Novembro de 2014. 

5.4 Os apresentadores deverão enviar Resumo (em caso de apresentação oral) ou da 
matriz do banner (em caso de banner) para e-mail seifrsa@yahoo.com.br até o dia 10 
de Novembro de 2014. 

5.5 Não serão aceitos trabalhos enviados após a data prevista. 
        

6 - NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

ORAL: Deverão ser escrito na forma de Resumo de artigo, conter até 500 palavras, 



ser configurado em fonte Times New Roman 10,estruturado, alinhamento justificado, 
espaçamento simples conforme modelo no Anexo 1.    

O Resumo do trabalho deverá conter obrigatoriamente a sequência abaixo: 
a) Introdução: visão geral sobre o assunto,  indicando a relevância da pesquisa; 
b) Objetivos: apresentação das finalidades do estudo; 
c) Materiais e Métodos: descrição dos procedimentos utilizados na realização da 

pesquisa, como local, amostra, protocolo, tratamento estatístico, entre outros aspectos 
que o autor considerar necessário; 

d) Resultados e Discussão: destacar os resultados alcançados com o estudo, 
correlacionando com a literatura vigente; 

e) Considerações finais: apresentar as respostas aos objetivos da pesquisa. 
É permitido utilizar gráficos e tabelas no Resumo enviado. 
O limite do tempo de apresentação será:10 minutos e no máximo 15 minutos, sendo 

reservados mais 5 minutos para discussão. 
 
 
         
BANNER: Terão estrutura,dimensão e cores padrão. 
Dimensões: Altura – 1,0m / Largura – 0,70m. 
Cabeçalho padrão com brasão da IES e Tema do Evento promovido pela Faculdade. 
Título: fonte arial, negrito, maiúsculo, tamanho 70 
Nome dos autores e orientadores: fonte arial, normal, tamanho 40 e de acordo com as 

normas da ABNT 
Corpo do texto: fonte arial, normal, tamanho 32, espaçamento 1,5. 
Conteúdo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, 

Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 
 
O banner deverá ser exposto no horário e dia da apresentação prevista pela 

Comissão Organizadora e determinada no Cronograma do evento. Os mesmos deverão 
ser entregues um dia antes (19 de Novembro) a Comissão Organizadora. 

O limite de tempo de apresentação será : no mínimo 8 minutos e no máximo 10 
minutos, sendo reservados mais 4 minutos para discussão.   

 
 
Obs.: 
Todos os membros da equipe deverão estar inscritos e presentes na exposição do 

banner ou apresentação oral. 
 
Serão aceitos equipes de no máximo seis (06) autores. Definem-se autores no 

trabalho científico: relator ou apresentador, co-autores, orientador, co-orientadores. 
 
Cada autor poderá ser inscrito como relator de, no máximo, 02 (dois) trabalhos. Não 

há quantidade limite para co-autoria. 
 
O horário de apresentação será divulgado junto ao cronograma do evento. 
 
Não haverá limite de inscrição de trabalhos, porém serão selecionados pela Comissão 

Científica do Evento, no máximo 12 trabalhos para apresentação oral, e no máximo 
20 trabalhos para apresentação em pôster. 

 



7 - ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 
 

7.1 Considera-se atividade obrigatória, para o recebimento do certificado, a 
participação na palestra e na apresentação dos trabalhos oral/banner 

7.2 É de responsabilidade do inscrito registrar sua frequência, não cabendo recursos 
ou reclamações, se não estiver registrada no sistema de controle. 

7.3 O participante inscrito apenas em uma sessão oral/banner deverá registrar sua 
frequência. 

7.4 As atividades do curso de Fisioterapia desta IES serão realizadas no 
presente evento. Exceto o Estágio Supervisionado e aulas pela manhã, que 
acontecerão em horário programado. 

 
 

8 - CERTIFICADOS 
8.1 O certificado de participação no evento será disponibilizado exclusivamente na 

última noite do evento, após encerrada a programação. 
8.2 Os certificados de participação no evento será de 40 horas/aulas na modalidade 

extensão. 
8.3 Os participantes que apresentarem trabalhos irão receber um certificado adicional 

constando 04 horas/aula na modalidade pesquisa. 
8.4 Os participantes serão responsáveis pela escrita correta dos dados, assim a 

comissão de organização se reserva no direito de não corrigir nenhum certificado. 
 
9 - INFORMAÇÕES 
     Para outras informações o inscrito poderá se dirigir ao Núcleo de Atendimento ao 
Estudante da Faculdade R.Sá ou entrar em contato com a Coordenação do evento:  
Email: seifrsa@yahoo.com.br. 

 
10 - CLÁUSULA DE RESERVA 
         À vice-diretoria da Faculdade R.Sá reserva-se o direito de resolver os casos 
omissos bem como as situações não previstas no presente Edital. 
 

 

Data Ocorrência 

28/10/2014 Lançamento do edital do VI SEIF 

28/10/2014 Início de Inscrições em geral e dos trabalhos a serem apresentados 

10/11/2014 Término de inscrição dos trabalhos 

18/11/2014 Término das inscrições em geral. 

12/11/2014 Divulgação dos trabalhos que foram deferidos para apresentação 

 
 

Picos - PI, 28 de Outubro de 2014. 
. 

 
                         

 Virgínia Gonçalves Portela Nogueira Mendes 
  Coordenadora do Curso de Fisioterapia 

 



 

 

 

ANEXO O1 
  



 

TÍTULO DO TRABALHO: CAIXA ALTA, NEGRITO E FONTE 10 
Nome completo1, Nome completo 2, Nome completo 3 (Máximo 6 autores*) 

1 Universidade vinculada, Cidade, Estado; 
2 Universidade vinculada, Cidade, Estado; 
3 Universidade vinculada, Cidade, Estado; 
 4 Universidade vinculada, Cidade, Estado; 
 5 Universidade vinculada, , Cidade, Estado; 

 6 Titulação do orientador, Universidade vinculada, , Cidade, Estado; 
 E-mail do apresentador 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
Os autores deverão seguir este modelo no 

momento da submissão, limitando-se a uma 

página e duas colunas. Todos resumos deverão 

ser submetidos em um arquivo do Word (2010), 

fonte Times New Roman (10)1 e espaçamento 

simples. Coloque apenas um E-mail de 

contato2. 
 Todas as abreviações devem ser especificadas 

no corpo do texto, quando utilizadas pela 

primeira vez.   
 

OBJETIVOS 
 Apresentação das finalidades do estudo.   
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Divida este tópico em tipo de estudo, local da 

pesquisa, características dos participantes, 

procedimentos, desfechos, descrição dos 

equipamentos/exercícios, análise estatística e (se 

possuir) número de aprovação do comitê de 

ética local (número/ano) ou com outros tópicos 

que se julgarem necessários conforme o tipo de 

estudo, sem utilização de subtópicos.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Atente-se a apresentar os resultados mais 

relevantes para compreensão do trabalho. 

Utilize a números sobrescritos para citar as 

referências no texto4. Veja a forma de escrevê-

las no tópico REFERÊNCIAS, bem como só 

serão aceitas referências de artigos, anais de 

eventos, livros e capítulos de livros. Cinco 

referências no máximo serão aceitas.   
Serão aceitos no máximo 1 figura e 1 tabela que 

deverão ser colocados após a chamada no 

parágrafo (Figura 1).     
 

 
 

Fig. 1: Símbolo de Fisioterapia. 
As legendas devem ser legíveis e colocadas 

abaixo de cada figura e acima de cada tabela. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A comissão Científica se reserva no direito de 

não aceitar os trabalhos que não seguirem as 

regras e o formato deste documento.   
 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 
 1. Tal JE, Silva AS, Moreno TR et al. Rev. Int. 

Fisioter., 25, 5-12, 2011. 
 2. Passos L. Anais do 5o. Encontro Científico 

em Fisioterapia, 578-79, São Luiz, Brasil, 2010. 

3. Madureira WQ. Como escrever um artigo. 

Editora: Rio de Janeiro, 6a. ed., 2013. 
4. Veríssimo F. Dialética da aprendizagem. In: 

Cabeiros S, Fortunato L. Como ensinar seu 

aluno a produzir. Editora: São Paulo, 2002.   
 

  PALAVRAS-CHAVES 
No mínimo 03 palavras, seguindo os termos 

utilizados na lista dos DeCS (Descritores em 

Ciência da Saúde) disponíveis em 

http://decs.bvs.br 

 


