
Normas e Procedimentos para Submissão de Resumos 

Normas para inscrição de resumos: 

•       Os resumos científicos deverão tratar sobre REABILITAÇÃO 

FÍSICA e serem submetidos somente por via eletrônica, através do 

site do evento; O prazo limite para envio é 10/1/2021;  

• Os resumos deverão ser enviados, exclusivamente, través do 

sistema on-line disponível nesse website. 

• Preencher a ficha de cadastro do autor responsável pelo 

trabalho. Especial cuidado no endereço de e-mail informado, pois 

será utilizado em toda a comunicação entre o Congresso e o 

responsável pelo trabalho; 

• No formulário de envio de resumo de tema livre, o autor 

responsável pelo trabalho deverá informar o nome do 

apresentador, as instituições envolvidas no trabalho e os nomes 

dos autores; 

• Os trabalhos só serão aceitos mediante inscrição do 

apresentador no congresso;  

•Caso ocorra substituição do apresentador, o substituto devera 

estar inscrito no Congresso;  

• O Tema Livre deverá ser apresentado sob a forma de Resumo 

Estruturado e deverá, obrigatoriamente, sumarizar em no 

máximo 400 palavras o conteúdo do trabalho científico, sem 

fotografias. 

Sugestões para o conteúdo do resumo: 

• Título: Um bom título permite aos leitores identificar o tema 

e ajuda aos centros de documentação a catalogar e a classificar o 

material. O título deverá se limitar ao máximo de quinze palavras 

e descrever de forma concisa e clara o tema do artigo. O uso de 

títulos excessivamente gerais, assim como de abreviaturas e siglas 



que não sejam de conhecimento generalizado, devem ser 

evitados; 

• Introdução: Apresente a justificativa para a realização do 

estudo, ou seja, a lacuna do conhecimento que se pretende 

completar; 

• Objetivos: Explicar clara e concisamente a intenção do 

estudo; 

• Método: A descrição deve ser clara e concisa, permitindo ao 

leitor a percepção do que foi realizado. Porém, detalhes 

metodológicos deverão ser explicados pessoalmente nas 

apresentações orais e pôsteres; 

• Resultados: Os resultados diretamente relacionados ao 

objetivo devem ser apresentados de forma sintética e clara;  

• Conclusões: São baseadas nos resultados obtidos e devem 

responder o objetivo do estudo; 

 • Ao enviarem os resumos, os autores podem manifestar a 

preferência para apresentação como pôster ou apresentação 

oral, mas a comissão avaliadora terá liberdade e poder de 

modificar essa modalidade de apresentação; 

• Os apresentadores receberão as instruções para preparo do 

pôster e da apresentação oral por ocasião da resposta sobre a 

aceitação do resumo; 

• Os três melhores trabalhos serão premiados; 

• Todos os trabalhos aceitos e apresentados serão 

contemplados com certificados; 

• Todos os resumos dos trabalhos aceitos e apresentados 

serão publicados num suplemento da revista Acta Fisiátrica; 

• Resumos aceitos e não apresentados, não receberão 

certificados e não serão publicados; 



• Não serão aceitos resumos que mencionem apenas “os 

resultados serão apresentados" ou "os dados serão discutidos", 

"grants" ou “auxílio científico”; 

• Os trabalhos selecionados para apresentação oral terão 10 

minutos para apresentação. Atrasos não serão tolerados; 

• Os apresentadores deverão aguardar até o final da sessão, pois 

haverá no final do módulo, abertura para perguntas pela mesa 

coordenadora ou da plateia; 

• Os trabalhos que forem selecionados para apresentação na 

forma de pôster deverão ser expostos no formato informado pela 

Secretaria Executiva –   publicado no site do congresso; 

• Para o Corpo de Selecionadores seguirão os trabalhos sem 

identificação. O objetivo desta medida é evitar fatores subjetivos 

na seleção dos trabalhos; 

• O resultado da seleção dos trabalhos enviados será comunicado 

ao responsável pelo trabalho por via eletrônica, conforme 

informado acima; 

• Todos os campos do formulário de envio devem ser, 

obrigatoriamente, preenchidos. Campos não preenchidos 

impedirão o prosseguimento do envio do trabalho para seleção; 

•       A divulgação final da avaliação dos resumos será até 

01.03.2021; 

•       As informações sobre data, horário e local da apresentação 

serão disponibilizadas posteriormente no site e no programa do 

evento; 

 

 

 



Instruções para apresentação dos trabalhos aprovados no formato 

de Pôster: 

•       O local utilizado para a exposição será identificado pelo 

número do trabalho informado; 

•       Os pôsteres deverão ser expostos nas datas e horários 

estabelecidos no programa do evento, não sendo permitida a 

troca da data de exposição; 

•       O título no pôster deve ser idêntico ao título do resumo 

submetido ao evento; 

•       Autores: justificado à esquerda, apresentando nome 

completo, devendo estar sublinhado o nome do relator; 

•       O material (corda/cordão) necessário para pendurar o 

pôster de responsabilidade dos autores; 

•       A fixação e retirada do pôster é de inteira responsabilidade 

do relator ou do apresentador. A empresa organizadora não se 

responsabilizará pela retirada e guarda dos mesmos; 

•       Os pôsteres deverão respeitar as dimensões 90 cm (altura) x 

60 cm (largura); 

•       A letra utilizada deverá ter tamanho suficiente para ser lida a 

um (1) metro de distância; 

•       Os nomes dos autores devem vir logo abaixo do título, 

indicando-se em nota de rodapé a titulação, o nome da 

instituição e o e-mail de cada autor; 

•       No pôster, devem constar os itens descritos no resumo; 

•       O pôster deve ser autoexplicativo substituindo, quando 

necessário, as palavras por figuras, quadros, gráficos e tabelas; 



•       Não haverá apresentação de pôsteres aos avaliadores. Os 

pôsteres ficarão expostos e serão visitados nos intervalos das 

atividades científicas. 

Instruções para apresentação dos trabalhos aprovados no formato 

Tema Livre Oral: 

•       Os resumos aprovados deverão ser apresentados por apenas 

um dos autores, que deverá comparecer no local, dia e horário 

agendados; 

•       As apresentações orais deverão ser realizadas, 

impreterivelmente, em 10 minutos, seguidas de 5 minutos de 

arguição em dia e horário previamente estipulados no Programa 

Científico da Jornada;  

Instruções Quanto aos Certificados: 

•       Será disponibilizado somente um (1) certificado por trabalho 

apresentado; 

•       Os certificados online estarão à disposição dos autores em 

até 10 dias após o evento, no site do congresso. 

 

PREMIAÇÃO 

• Primeiro lugar: inscrição para o próximo congresso ISPRM  

• Segundo e Terceiro lugares: inscrição para o próximo congresso 

ABMFR 


