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PADRONIZAÇÃO PARA ENVIO DE RESUMOS PARA O
III SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO DAS UNIDADES FAMESP

A Comissão Científica do III Simpósio de Reabilitação das Unidades Famesp apresenta os critérios para 
envio e aceite dos trabalhos científicos a serem selecionados para a apresentação como TEMA LIVRE ou 
PÔSTER.
O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado à fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia nas 
áreas de prevenção, promoção e reabilitação.
A data limite para envio dos resumos dos trabalhos para avaliação pela Comissão Científica é 11 de 
outubro de 2017. Não serão aceitos trabalhos sem resultados preliminares, bem como trabalhos que não se 
caracterizem como pesquisa científica.
No ato do envio do trabalho o autor/apresentador deverá estar inscrito no evento comprovando o pagamento 
com o envio do recibo do depósito bancário juntamente com o resumo do trabalho científico.
Não há limite para a inscrição de resumos de um mesmo autor, entretanto, este só poderá ser responsável 
pela apresentação de 01 trabalho.
Os resumos deverão ser enviados para avaliação da Comissão Científica exclusivamente pelo e-mail 
nep1@famesp.org.br. No e-mail deve constar o nome do autor/apresentador completo, endereço, telefones 
e e-mail para contato. O resumo deve ser enviado em duas vias anexadas: uma constando identificação do(s) 
autor(es) e instituição(ões) de origem, cidade e estado onde o trabalho foi realizado e outra constando 
somente o título e o resumo do trabalho. Após o envio, o resumo não poderá mais ser corrigido ou substituído.
O resumo será analisado pelos membros da Comissão Científica e poderá ser aceito ou não. Todos os 
trabalhos serão avaliados por dois membros dessa. Em caso de empate ou dúvida solicitar-se-á avaliação de 
um terceiro membro. A definição sobre a forma de apresentação (tema livre ou pôster) estará a cargo da 
Comissão Científica, baseada na avaliação e pontuação obtida.
ATENÇÃO: não serão avaliados os trabalhos que estiverem fora das normas determinadas pela Comissão 
Científica.
Os resultados sobre a seleção dos trabalhos enviados serão divulgados pela Comissão Científica no 
dia 16 de outubro de 2017 no site da Famesp.
O certificado de apresentação do tema livre ou pôster será entregue ao final do evento para o autor-
apresentador. Será emitido apenas um certificado constando o nome do trabalho com os respectivos autores.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS

·Página A4, margem superior, inferior, direita e esquerda = 2,5 cm. 
·O resumo deve ser digitado em Word com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, com até duas 
páginas no corpo do mesmo e deve ser seguido de 3 palavras-chave.
·Título: deve ser justificado com letras maiúsculas, em negrito, podendo estender-se por até duas linhas.
·Autor(es): deixar uma linha após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), sublinhando o 
nome do autor/apresentador. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. O número de 
autores não deverá exceder a oito autores. 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 a letra inicial maiúscula e as demais em minúsculas. 
·Resumo: deverá conter introdução, objetivo, metodologia (deve constar obrigatoriamente a aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa), análise estatística, resultados, conclusões (cada item deve possuir um 
parágrafo correspondente) e referências bibliográficas.
·Os resumos podem possuir gráficos ou figuras.
·O não cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de digitação, linguagem 
ou gramática serão motivos para a não aceitação do trabalho por parte da Comissão Científica.
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NORMATIZAÇÃO PARA PÔSTER E TEMA LIVRE

Pôster

·

no resumo (título, introdução, objetivos, materiais e métodos, análise estatística, resultados e conclusões).
·No corpo do texto o tamanho mínimo adotado para fonte deverá ser 25.
·Na margem inferior direita deve-se colocar um endereço eletrônico para contato.
·Haverá apresentação e avaliação formal dos pôsteres, devendo o apresentador permanecer ao lado de 
seu pôster no dia 20/10 no intervalo das 10h15 às 10h30 e das 15h às 15h15min. 
·Os pôsteres deverão ser entregues à Comissão Científica no dia 19 de outubro de 2017 das 18h30 às 
19h30 no local do evento.
·Os pôsteres somente poderão ser retirados ao final do evento.

Tema Livre

·O autor/apresentador do tema livre fará a apresentação oral mediante banca examinadora na presença do 
público interessado. O mesmo terá dez minutos para a apresentação do trabalho e mais cinco minutos de 
arguição por parte da banca. 
·A apresentação deverá ser feita no formato PowerPoint.
·O primeiro slide deve conter o título, os autores e as instituições envolvidas. 
·A apresentação deve seguir a sequência lógica padronizada apresentada no resumo.

Informações Complementares

·Utilização de material fotográfico poderá ser feita de forma que não se identifique o paciente ou a pessoa 
em exposição.
·Pesquisas envolvendo seres humanos ou experimentação animal devem ser previamente aprovadas 
pelos Comitês de Ética e Pesquisa das instituições as quais estiverem vinculadas.
·O autor/apresentador será responsável por qualquer questão legal ou ética que possa ser levantada contra 
o conteúdo ou forma de execução do trabalho.
·O envio do resumo representa o compromisso definitivo do autor/apresentador em apresentar o trabalho, 
se aceito, durante o Simpósio. Em hipótese alguma o autor/apresentador poderá ser substituído.
·Os autores autorizam as Comissões Científica e Organizadora do III Simpósio de Reabilitação das 
unidades Famesp a publicar e/ou divulgar o resumo com a finalidade de socializar a produção científica 
apresentada no Simpósio, em âmbito nacional, internacional e em todos os meios de comunicação, não 
cabendo qualquer ressarcimento por direito autoral.
·Ocorrências não apresentadas nesta normativa serão analisadas e julgada pela Comissão Científica.

O PÔSTER deverá ter 0,90 m de altura por 0,70 m de largura e apresentar o conteúdo idêntico ao exposto 
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