
                                                          
 

 
 

 
EDITAL DE TRABALHOS IV JORNADA DE PESQUISA EM 

FISIOTERAPIA 
Prorrogada para 15 de outubro de 2014 

 
 

Das Normas de Apresentação 
 
Art. 1º - Os trabalhos da IV Jornada de Pesquisa em Fisioterapia por submissão, apresentados na forma de pôster. 
Os trabalhos dos discentes serão aceitos mediante a orientação de um docente de instituição de ensino superior. 
 
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 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 de pôsteres técnicos e científicos, segundo a ABNT 
15437:2006: 
 

a) Título (Elemento obrigatório) – Deve constar na parte superior do pôster, em caixa alta, (letras maiúsculas) 
sem abreviações e com, no máximo, 90 caracteres. 
 

b) Subtítulo (Elemento opcional) – O subtítulo (se houver) deve ser diferenciado do título tipograficamente ou 
separado por dois pontos (:) 
 

c) Autores (Elemento obrigatório) – O nome de todos os autores (autoria pessoal ou entidade) deve aparecer 
logo abaixo do título. O 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.  
 



                                                          
 

 
 

d) Informações Complementares (Elemento obrigatório) – Nome da instituição de origem (quando de autoria 
pessoal), cidade, país, endereço postal e/ou eletrônico e data. 

 
e) Resumo (Elemento opcional) – O resumo deve ser elaborado conforme norma NBR 6028, com até 100 

palavras, seguido das palavras - chave. 
 

f) Conteúdo (Elemento obrigatório) – O conteúdo deve apresentar as ideias centrais do trabalho, em forma de 
texto e/ou tabelas (IBGE. Normas de apresentação tabulação. 3. ed. RJ,1993.) e/ou ilustrações. OBS: Deve - 
se evitar o uso de citações diretas e notas de rodapé 
 

g) Referências (Elemento obrigatório) – As principais referências devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 
6023, não ultrapassando o número de cinco. 
 

h) Suporte – O pôster deve ser apresentado em impresso (papel, lona, acrílico ou plástico).  
  

i) Dimensões – Largura: 0,60 m até 0,90 m / Altura: 0,90 m até 1,20 m. 
 

j) Projeto Gráfico – Um modelo de projeto gráfico será disponibilizado no site institucional. A logomarca da 
BAHIANA deverá ser obrigatoriamente aplicada no topo, à direita, e estará disponibilizada para download no 
site da BAHIANA. No caso de bolsistas da FAPESB também deverá conter a logomarca da FAPESB aplicada 
no topo à esquerda. O pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 m.  

 
k) Exposição - O pôster deverá ser fixado das 8 às 9 do dia 17 de outubro de 2014. A apresentação do pôster 

será de 10 minutos, das 10h às 12h.  
 
 

Da submissão: 
 

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

A submissão dos trabalhos serão realizadas entre os dias 12/setembro a 15/outubro de 2014. 
 

Parágrafo único: As vagas para submissão de trabalhos destinados aos discentes e docentes de outras 
instituições de ensino superior estão limitadas a 10 trabalhos, na forma de pôster. 


