
 
 

Critérios para envio de trabalho científico 

 

A Comissão Científica da V Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS 

apresenta os critérios para envio e aceite dos trabalhos científicos a serem 

selecionados para a apresentação como temas livres ou pôster: 

 

1) DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACEITE 

 Os trabalhos deverão ser encaminhados pelo e-mail 

jornadahcpaufrgs@gmail.com 

 Prazo para envio: até às 23h59 (fuso horário de Brasília) do dia 

23/9/18. 

 O aceite dos trabalhos será enviado até o dia 31/10/18 para o e-mail 

do primeiro autor. 

 Os trabalhos aprovados e apresentados no evento farão parte dos Anais 

da V Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS. 

 

2) DO ACEITE PARA SELEÇÃO 

O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com os seguintes 

temas: 

- Área Básica e Experimental: trabalhos que utilizam modelos animais com 

objetivo de estudar alterações clínicas e/ou aproximação com métodos de 

intervenção fisioterapêutica. 

- Políticas Públicas: trabalhos com foco na coleta sistemática de informações 

oriundas dos sistemas de vigilância e que possibilitam avaliar dados sobre a 

magnitude, escopo, características e consequências no processo saúde-

doença, bem como reorientação dos serviços de saúde e implementação das 

políticas públicas brasileiras. 

- Ensino e Pesquisa em Fisioterapia: trabalhos com foco na discussão acerca 

da formação profissional do fisioterapeuta, educação em saúde e prática 

baseada em evidências científicas. 

- Inovação e Recursos Tecnológicos: trabalhos que utilizam e/ou propõem 

novos recursos tecnológicos como processo de avaliação e/ou intervenção da 

Fisioterapia. 

- Gestão e Controle Social: trabalhos que discutem a participação da 

comunidade na gestão pública, e que contemplam práticas pedagógicas no 
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campo da pesquisa e da gestão, tendo como base a Fisioterapia na Saúde 

Coletiva. 

- Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde: trabalhos com foco na prevenção, 

promoção da saúde e reabilitação no contexto da saúde da família e 

comunidades, tendo como base os diferentes ciclos de vida. 

- Fisioterapia na Funcionalidade Humana: trabalhos que analisam a 

aplicabilidade clínica e a importância da CIF e trabalhos com foco em 

variáveis relacionadas à funcionalidade humana, aplicados em populações com 

ou sem disfunção. 

- Diagnóstico Cinesiológico Funcional: trabalhos relacionados à avaliação nas 

diferentes áreas de atuação da Fisioterapia. 

- Recursos Terapêuticos: trabalhos relacionados às intervenções nas diferentes 

áreas de atuação da Fisioterapia. 

- Trabalhos que envolvam seres humanos devem ter sido realizados de acordo 

com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). O número de aprovação (Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética – CAAE - ou protocolo de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP) deve ser indicado no corpo do texto. Na ausência da 

informação, o trabalho será rejeitado. Estudos com seres humanos realizados 

em outros países devem fazer menção ao código de ética/resolução vigente 

no mesmo. Em respeito aos estudos com animais, os mesmos devem estar em 

acordo com as Portarias e Regulamentações pertinentes adotadas pelos 

Comitês de Ética Institucionais e/ou com o "Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals; Institute of Laboratory Animal Research; Commission on 

Life Sciences, National Research Council, Washington/EUA", e deve ser 

indicado no corpo do texto. 

- No ato do envio do trabalho o autor apresentador deverá estar inscrito no 

evento. 

- Será aceito até um (1) trabalho por apresentador. 

- Será enviado e-mail informado na inscrição confirmando o recebimento do 

trabalho. 

- No momento da inscrição dos trabalhos, o autor deverá sinalizar qual o tema 

de inscrição do trabalho, conforme descrito acima. 

- Não serão aceitos estudos de relato de casos e projetos de pesquisa sem 

resultados preliminares. Também não serão aceitas revisões narrativas ou 

integrativas, somente revisão sistemática, com ou sem metanálise. 



 
 
3) REGRAS PARA ENVIO 

- O resumo deve ser digitado no editor de texto Word for Windows, versão 7.0 

ou superior, com fonte Arial, tamanho 12, espaço simples e com alinhamento 

justificado; página A4, margem superior, inferior, direita e esquerda = 4 cm. 

- O resumo deverá conter informações sumárias do trabalho: introdução, 

objetivos, materiais e métodos, análise estatística, resultados e conclusões. 

Estes itens deverão ser descritos, abrindo o parágrafo correspondente. 

- O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 400 palavras e deve ser 

seguido de três (3) palavras-chave (descritores). 

- Título: deve ser justificado com letras maiúsculas, em negrito, podendo 

estender-se por até 2 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. 

- 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 letras iniciais maiúsculas e as demais em minúsculas. 

- Quando for o caso, indicar os nomes das entidades que patrocinaram o 

trabalho como nota de rodapé, ao final do resumo, com fonte tamanho 8. 

- Não será aceita qualquer indicação de titulação ou cargo dos autores no 

trabalho enviado. 

- Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS ou FIGURAS.   

 

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos submetidos serão analisados por um processo de 

revisão por pares. A decisão final de aceitação dos trabalhos é exclusiva da 

Comissão Científica da V Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS. 

Os itens abaixo serão analisados e notas de 0 a 10 serão atribuídas para 

cada um: 

- Atualidade, originalidade e relevância do tema; 

- Pertinência do título; 

- Introdução contextualizada; 

- Pertinência dos objetivos e coerência das hipóteses (quando houver); 

- Adequação, qualidade e descrição do método; 



 
 

- Relevância dos resultados e coerência com o método; 

- Fundamento, coerência e alcance da conclusão; 

- Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade); 

- Relevância das implicações práticas e/ou clínicas advindas do estudo. 

 

A nota final do trabalho será calculada pela média das notas atribuídas 

em cada item. 

Serão aceitos trabalhos com nota final maior ou igual a seis (6). 

Caso haja empate, será utilizado primeiramente o critério de qualidade 

metodológica do trabalho, e posteriormente a relevância clínica do estudo. 

Apenas serão incluídos nos Anais da V Jornada de Fisioterapia 

HCPA/UFRGS os trabalhos que forem aprovados e apresentados na Jornada. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato de pôster. Os 

três (3) trabalhos que obtiverem as maiores notas serão selecionados para 

apresentação oral e concorrerão ao Prêmio de Mérito Acadêmico da V 

Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS. 

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. 

 

5) APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

PÔSTER 

- Os pôsteres serão apresentados em totens eletrônicos alocados no espaço 

em que será realizada a V Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS.  

- Assim, o e-pôster deverá ser enviado em formato de JPG até às 20h do dia 

16/11/18 para o e-mail jornadahcpaufrgs@gmail.com. As especificações serão 

enviadas por e-mail aos autores dos trabalhos aceitos. 

- Não é necessária a impressão de pôster para ser levado no dia do evento. 

- O apresentador deverá estar à frente do totem para apresentar o e-pôster 

em horário definido e enviado pela Comissão Científica do evento. 

- O apresentador disporá de cinco (5) minutos para a apresentação e arguição 

da Comissão Avaliadora. 
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ORAL 

- A apresentação deverá ser entregue à Comissão Científica das 8h às 10h do 

dia do evento; 

- A avaliação será realizada por três (3) avaliadores; 

- O apresentador terá à disposição até 8 minutos para proferir a apresentação 

e até 2 minutos para os questionamentos da Comissão Avaliadora; 

- O melhor trabalho será divulgado logo após a Aula Magna. 


