
 

 

 

IV Mostra Científica em saúde – 11/10/2013 

Regulamento para inscrição de trabalhos 

 

 Prazo de envio: Até 03/10/2013. 

 O trabalho técnico-científico candidato à apresentação na Mostra deverá ser submetido à 

avaliação no formato de Resumo Expandido e caso aprovado, deverá ser apresentado no dia 

do evento no formato de Banner ou Painel. 

 O envio do resumo representa um compromisso definido dos autores em apresentar o trabalho 

durante o evento, caso o mesmo seja aceito.  

 Serão aceitos trabalhos dentro da temática Saúde, com abordagem livre às diversas áreas do 

conhecimento humano. 

 Todos os resumos serão analisados por uma Comissão de Avaliação, indicados pela Comissão 

Científica da IV Mostra Científica em Saúde. Compete a esta Comissão o direito de selecionar e 

avaliar os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles que não estiverem de acordo 

com as normas estabelecidas neste regulamento. 

 O resumo deverá ser salvo com o nome e sobrenome do autor principal. 

 O resumo deverá ser enviado em arquivo Word (não enviar em pdf). 

 O resumo deve ser enviado através do e-mail semanadafisiosc@saocamilo-es.br de acordo com 

a formatação apresentada a seguir. 

CRONOGRAMA  

30/092013 Resultado da avaliação dos trabalhos enviados até 27/09/2013. 

03/10/2013 Data limite para submissão dos trabalhos 

06/10/2013 Resultado da avaliação dos trabalhos enviados até o dia 03/10/2013. 

Data limite para divulgação do resultado final 

 

IMPORTANTE: Não devem ser enviados mais de um resumo baseado em um mesmo trabalho 

de investigação. A "pulverização" de resultados em diferentes resumos, com primeiros autores 

diferentes, não será aceita.  

 

 

Modelo%20de%20resumo%20expandido.doc
Modelo%20de%20Pôster%20e%20Painel.doc
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PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 

 As sessões de pôsteres serão visitadas por Avaliadores de Painéis indicados pela Comissão 

Científica.  

 Ítens que serão avaliados:  

a) Originalidade, inovação e contribuição científica  
b) Desenho da pesquisa 
c) Metodologia empregada 
d) Coerência 
e) Apresentação 

 
 Será desclassificado o trabalho: 

a) Não apresentado 

b) Fixado atrasado 

c) Retirado antes do fim da mostra 

d) Com formatação diferente às das normas do evento 

e) Ausência do autor no momento da avaliação 

f) Divergência entre o resumo expandido submetido e o Pôster apresentado 

 

PREMIAÇÃO 

1º Colocado  Prêmio de Menção Honrosa como Primeiro Colocado na 
IV Mostra científica em Saúde. 

 Publicação do trabalho no V Livro organizado pelo 
colegiado de Fisioterapia a ser publicado em 2014*. 

 100,00 reais em dinheiro. 
 

2º Colocado  Prêmio de Menção Honrosa como Segundo Colocado na 
IV Mostra científica em Saúde. 

 80,00 reais em dinheiro. 
 

3º Colocado  Prêmio de Menção Honrosa como Terceiro Colocado na 
IV Mostra científica em Saúde. 
 

Todos os autores  Terão seus trabalhos publicados nos Anais do evento. 
 Receberão um CD com os anais do evento. 
 Receberão certificado de apresentação do trabalhos. 

 

*O trabalho deverá se adequar às normas do livro 

 

 

 

 

 



PREPARAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

O resumo deve expor os objetivos do estudo, descrevendo sucintamente os métodos 

utilizados, resultados e conclusões obtidas. É recomendável, sempre que possível, a inclusão do 

tamanho amostral e dados quantitativos  que permitam o entendimento do trabalho pelo leitor. 

 

FORMATO DO RESUMO EXPANDIDO 

O resumo expandido dos trabalhos referentes aos projetos de pesquisa, trabalhos 

concluídos ou pesquisas em andamento deve ter o texto OBRIGATORIAMENTE formatado 

conforme modelo apresentado.  

Deve ser utilizado fonte Arial 12 em todo o texto. Os títulos de tópicos/ sessões deverão 

ser apresentados em Caixa alta e em negrito.  Deverá ser digitado em papel branco A4, com 

espaçamento 1,5 entre linhas, margens de 2 cm à direita e 3 cm a esquerda, 3 cm acima e 2 cm 

abaixo da página. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 PÁGINAS. 

Diferentemente de um resumo simples, o resumo expandido deverá conter citações 

demonstrando o estado da arte sobre o tema discutido. 

 

TÓPICOS DO RESUMO EXPANDIDO 

A apresentação do resumo deve conter: 

- O título do trabalho; 
- O nome dos autores; 
- O nome do orientador por último; 
- O texto, contendo os tópicos descritos abaixo: 

RESUMO: breve descrição do trabalho. Palavras – chave. 

INTRODUÇÃO: breve introdução e a justificativa do trabalho ambas com citações e o objetivo 
geral do trabalho. 

METODOLOGIA: descrever como a pesquisa foi realizada (população, sujeitos, instrumentos, 
procedimentos, estatística, etc.). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: apresentar os resultados da pesquisa e a discussão a cerca dos 
mesmos. OBS.: Os trabalhos não concluídos apresentarão os resultados parciais. Poderão ser 
inseridos gráficos, tabelas ou quadros. 

CONCLUSÃO: apresentar as conclusões alcançadas com a pesquisa. OBS.: Os trabalhos não 
concluídos não precisam ter esse item. 

REFERÊNCIAS: Com bases nas normas da ABNT, vide Manual de orientação – Trabalhos 
acadêmcios: http://www.saocamilo-es.br/centrouniversitario/servicos/manual-de-orientacao-trabalhos-academicos.html 

 

http://www.saocamilo-es.br/centrouniversitario/servicos/manual-de-orientacao-trabalhos-academicos.html

