
 

CRITÉRIOS PARA ENVIO DE RESUMOS PARA O VIII SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DA 
FACULDADE MARECHAL RONDON – 2016 

 

1. Prazo de inscrição: 

O prazo para envio é até o dia 02 de outubro de 2016, não havendo prorrogação dessa data. Os resultados sobre a 

seleção e apresentação serão enviados por e-mail até a data de 06 de outubro de 2016. 

Todos os trabalhos selecionados serão apresentados na forma oral no dia 10 de outubro, no período da tarde. 

 

2. Critérios de aceite para seleção 

O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com a Fisioterapia. Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica 

e estudos de casos. 

Informar se o trabalho foi desenvolvido por: 

a. Aluno de graduação (acadêmico), 

b. Profissional (Pós-graduação / Aprimoramento / Residência / Outros). 

 

3. Como enviar 

O resumo deve ser digitado no editor de texto Word for Windows, com caracteres Times New Roman, tamanho 12, 

espaço simples e deverá ser redigido e apresentado de acordo com os critérios a seguir:  

 Página A4. 

 O resumo deverá conter informações sumárias do trabalho: introdução, objetivos, métodos, análise estatística, 

resultados e conclusões (estes itens deverão ser descritos em negrito, em texto contínuo). 

 O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 250 palavras e deve ser seguido de três (03) palavras-chave 

(descritores). 

 Título: deve ser justificado com letras maiúsculas, em negrito, podendo estender-se por até duas (02) linhas. 

 Autor (es): deixar uma linha em branco após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor 

(es), sublinhando o nome do apresentador. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Cada 

apresentador poderá enviar até três trabalhos. 

 Caso os autores pertençam a mais de uma instituição e/ou a instituições, indique-as mediante expoente numérico, 

colocado após o nome do autor. 

 Na linha imediatamente abaixo, indicar a(s) instituição (ões) de origem, cidade e estado onde o trabalho foi realizado, 

sem sublinhar. As palavras deverão ser escritas com as letras iniciais maiúscula e as demais em minúsculas. 

 Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS ou FIGURAS.   

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os trabalhos aceitos para apresentação serão enviados aos revisores, que farão a banca 

no dia da apresentação (10 de outubro) e para tanto serão omitidos o (s) nome (s) dos autores e dos colaboradores do 

trabalho. Cada revisor dará uma nota pelo trabalho (resumo) impresso e a outra nota pela apresentação oral. 

 Para apresentação do trabalho (que deverá ser feito em Power Point), deverá constar somente o nome do autor 

principal, ou seja, aquele que fará a apresentação oral 

 O não cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de digitação, linguagem ou 

gramática serão motivo para a não-aceitação do trabalho por parte da Comissão de Seleção de Trabalhos Científicos. 

 

Todos os resumos deverão ser encaminhados para o e-mail: simposiofmr@fmr.edu.br 


