
 

 

 

VI Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana 
 Pesquisa em Fisioterapia e Ganho Social 

 
Edital de Submissão – temas livres 

 
Das Normas de Apresentação 
 
Art. 1º - Os trabalhos da VI Jornada de Pesquisa em Fisioterapia serão aceitos para 
submissão na forma de tema livre: apresentação oral. Os trabalhos dos discentes serão 
aceitos mediante a orientação de um docente da Instituição de Ensino Superior do seu 
vínculo. 
 
Parágrafo único: Poderão ser submetidos todos os trabalhos científicos relacionados à 
pesquisa em fisioterapia e saúde, com resultados preliminares ou finalizados.  
 
Parágrafo 1º 
 
Os trabalhos aceitos deverão, necessariamente, cumprir os requisitos para redação e 
apresentação de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
Art. 2º - Regras gerais para apresentação de resumos, conforme a ABNT 6028:2003: 
 

a) Resumo – Texto estruturado por extenso, contendo, no mínimo, 250 e no máximo, 
300 palavras, conforme limites de caracteres do formulário, espaçamento entre 
linhas simples, letra tamanho 12, fonte Arial.  
 

b) Palavras-Chave – Três a cinco palavras-chave obtidas do DECs, disponível em 
http://decs.bvs.br/.  As palavras-chave devem estar em letra minúscula e separadas 
por ponto (.). 
 

c) Título – Em letras maiúsculas (caixa alta), fonte Arial tamanho 12, centralizado e em 
negrito, sem abreviaturas, com, no máximo, 90 caracteres. 
 

d) Nome(s) do(s) Autor(es) – O nome completo dos autores deve ser colocado por 
extenso e separado por ponto e vírgula (;) e sem titulações. O nome do apresentador 
deve estar sublinhado. Apenas serão aceitos trabalhos com, no máximo, seis autores, 
além do orientador que deve ser posicionado na relação de autores, como o último. 
 

e) Conteúdo – Introdução e objetivo(s), metodologia, resultados e considerações finais 
ou conclusão. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, 
afirmativas. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. No 

http://decs.bvs.br/


 

caso de projeto de pesquisa ou de extensão, no lugar dos resultados e considerações 
finais ou conclusão, deve-se utilizar a sessão de resultados esperados. 
 

Art. 3º - Regras gerais para estrutura e apresentação: comunicação oral, segundo a ABNT 
15437:2006: 

 
f) Projeto Gráfico – Um modelo de Power Point, tempo de apresentação de oito 

minutos. 
 

Da submissão: 
 

Art. 1º - A submissão dos trabalhos será feita através do envio do trabalho para o e-
mail: jornadadefisio@bahiana.edu.br. O trabalho submetido será avaliado pela 
comissão científica, que encaminhará o parecer com duas possibilidades: recusado ou 
aprovado.  
 

A submissão dos trabalhos poderá ser realizada a partir do dia 30 de março de 2016, 
com o prazo final de recebimento até o dia 30 de julho de 2016 às 23h50. Após esse 
período, os trabalhos recebidos serão desconsiderados. 

 
Parágrafo único: Serão aceitos, no máximo, 30 trabalhos para apresentação na VI 
Jornada de Pesquisa em Fisioterapia 
 

Da premiação: 
 
Art. 1º - A comissão fará o ordenamento dos trabalhos de acordo com critérios 
classificatórios apoiados em um barema de avaliação de trabalhos científicos.  
 
Somente serão premiados os três primeiros melhores trabalhos de acordo com a avaliação 
da comissão. Em caso de empate, na pontuação, a nota da banca será utilizada para decisão 
final. 
 
O primeiro prêmio será a publicação do trabalho na Revista Pesquisa em Fisioterapia da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O segundo e o terceiro prêmios serão a 
publicação do resumo do trabalho na mesma revista designada ao primeiro lugar. A inscrição 
no evento de, ao menos um autor, será pré-requisito para submissão e consequente 
avaliação dos resumos. 
 
Salvador, 12 de março de 2016. 
 

Dra. Cristiane Maria Carvalho Costa Dias 
Presidente da VI Jornada de Fisioterapia da Bahiana. 

Curso de Fisioterapia 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
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