EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA
VI JORNADA CIENTÍFICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FSG
Fisioterapia Cardiopneumofuncional

DISPOSIÇÃO GERAL
Coordenação e Comissão Organizadora faz saber que estão abertas, a partir de 24
de março de 2014, as inscrições de trabalhos científicos para VI Jornada Científica do
Curso

de

Fisioterapia

da

FSG,

na

qual

terá

como

“Fisioterapia

tema

Cardiopneumofuncional”.
Todos os trabalhos inscritos deverão passar pela primeira etapa de seleção. Serão
selecionados os melhores trabalhos para serem apresentados de forma oral, e os demais que
forem aceitos serão apresentados na forma pôster.
Os trabalhos selecionados, local, data e horário de apresentação serão divulgados
no site da Faculdade da Serra Gaúcha (www.fsg.br), no prazo de 10 (dez) dias que
antecedem a Jornada.
O melhor trabalho apresentado receberá prêmio divulgado durante o evento,
reconhecimento de seu trabalho e certificado da Faculdade da Serra Gaúcha - FSG. Além
disso, todos os trabalhos inscritos e apresentados receberão certificado de participação, e
àqueles que apresentarem o número de Comitê de Ética em Pesquisa serão publicados.

INSCRIÇÃO
Serão aceitos os trabalhos inscritos para as categorias: 1) pesquisa e investigação;
2) estudo de caso.
Para inscrição do trabalho científico, é necessário o preenchimento da Ficha de
Inscrição,

ao

término

deste

edital,

e

envio

para

o

endereço:

JCfisioterapiatrabalhosfsg@gmail.com. A comunicação entre os organizadores da Jornada
e o responsável pelo trabalho será através do email informado na Ficha de Inscrição. O
candidato receberá confirmação do recebimento da inscrição de seu trabalho no prazo de 7
(sete) dias, caso contrário, favor entrar em contato.
Somente serão aceitas inscrições que atendam aos parâmetros deste edital:
preenchimento e envio correto da ficha de inscrição e do trabalho científico.
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É obrigatório o autor inscrito estar presente no evento e apresentar o trabalho
científico, sua ausência desclassificará o trabalho.
Publico Alvo: acadêmicos e profissionais da área da saúde.

NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os trabalhos de pesquisa deverão ter o resumo estruturado em tópicos: introdução,
objetivo do trabalho, metodologia utilizada, análise estatística (quando apropriado),
resultados e conclusões. Os resumos dos relatos de casos clínicos deverão sintetizar o
diagnóstico da situação inicial, sequência dos procedimentos operatórios e informações
sobre a resolução do caso.
O prazo limite para envio dos resumos: 23 de abril de 2014.
Os trabalhos científicos deverão seguir as seguintes normatizações:
 Editor de texto Word for Windows;
 Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12, com texto “justificado”;
 Espaçamento interlinear: simples;
 Título: com no máximo 10 palavras, escrito em letras maiúsculas e em negrito.
 Autores: separados por vírgulas, último sobrenome por extenso, não dar
espaçamento entre as iniciais e identificação da instituição a qual pertencem os
autores. O sobrenome e iniciais de autor apresentador do trabalho devem ser
identificados pelo asterisco. O primeiro nome deve ser o do autor principal, seguido
dos coautores e último nome o orientador. Exemplo: Silva MA1*, Madureira JCS2,
Aguiar FR1.
 Resumo: deverá ter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras e não deverão conter
qualquer tipo de ilustração, citações ou referências bibliográficas;
 Palavras-chave: devem ser apresentadas de três a cinco palavras que sejam
representativas do texto. Deve-se usar letra maiúscula somente na primeira letra e
separá-las com ponto [.], conforme exemplo: Palavras-chave: Fisioterapia.
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Cardiologia. Pneumologia. As palavras-chave devem constar nos Descritores em
Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br);
As apresentações orais terão duração de 15 (quinze) minutos, sem espaço para
perguntas e respostas, e os pôsteres serão apresentados durante a Jornada conforme
postergatória programação. Os pôsteres são de responsabilidade dos proponentes e deverão
ter as seguintes dimensões: 1,20m de altura por 0,90m de largura. O autor é responsável
pela fixação e retirada do seu pôster.
Para apresentação dos trabalhos um dos autores deverá estar inscrito na Jornada
Científica, caso contrário, o trabalho não poderá ser apresentado.
Será solicitado na ficha de inscrição de trabalhos científicos o preenchimento do
item “Comitê de Ética em Pesquisa”, e somente serão publicados nos Anais do evento
àqueles trabalhos que apresentarem o número de aprovação do CEP.
Os apresentadores deverão produzir a apresentação dos trabalhos científicos em
programa Power Point.

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO
Todos os trabalhos inscritos serão avaliados de forma anônima pela Comissão
Científica da Jornada. Serão selecionados os melhores trabalhos para serem apresentados
de forma oral, e os demais que forem aceitos deverão ser apresentados na forma pôster.
Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação:
 Relevância e originalidade;
 Clareza e pertinência dos objetivos (coerência com metodologia);
 Delineamento de pesquisa adequada aos objetivos;
 Descrição da metodologia e análise dos dados adequada ao delineamento da
pesquisa.
 Importância para avanço do conhecimento e potencial de aplicabilidade e impacto
dos resultados.
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Os mesmos critérios serão utilizados para avaliação do trabalho científico no
momento da apresentação oral, na qual serão acrescentados os seguintes critérios:
 Organização da apresentação e adequação do tempo de apresentação;
 Comunicabilidade.

Ficam cientes os candidatos que, sob-hipótese alguma, os organizadores do evento
arcarão com as despesas de locomoção, hospedagem, alimentação ou outras despesas dos
candidatos que tiverem seus trabalhos aprovados.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação, Comissão
Organizadora e Comissão Avaliadora.

COORDENADORA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FSG
Alexandra Renosto
COMISSÃO ORGANIZADORA DA JORNADA CIENTÍFICA
Prof.ª Ana Melissa Rodrigues
Prof.ª Ana Rita Nunes
Prof.ª Sandra Magali Gomboski
Prof.ª Verônica da Silva Paiva
Prof. Gaspar Rogério da Silva Chiappa
Prof. Rodrigo Costa Schuster
Prof.ª Maristela Zavariz Corrêa

COMISSÃO AVALIADORA DA JORNADA CIENTÍFICA
Prof.ª Cristina Fedrizzi Caberlon
Profª Alexandra Renosto
Prof.ª José Davi Oltramari
Profª Lucas dalle Molle
Profª Valéria Reidrech

Caxias do Sul/RS, 24 de março de 2014.
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Nome completo:
Número do Registro Acadêmico ou Registro Crefito:
CPF:
Telefone:
E-mail:
Trabalho apresenta nº Comitê de Ética em Pesquisa?
( ) Sim, qual?_______________________________________________
( ) Não
Título (normatização no edital):

Autores (normatização no edital):

Resumo (normatização no edital):

Palavras-chave (normatização no edital):

Preencha com cuidado e revise antes de enviá-lo, pois não serão aceitas quaisquer
alterações.

