COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

4 º ENCONTRO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA FMGR 2018 – 4º ENAFISIO FMG
REGULAMENTO DE TEMAS LIVRES
Para apresentar seus trabalhos científicos, observe as condições a seguir:
1. As inscrições de temas livres serão encerradas no dia 12.10.2018. Somente serão aceitos os resumos
de trabalhos enviados eletronicamente para o e-mail: enafisio-fmgr@outlook.com. Não serão
recebidos e processados temas enviados por outros meios.
2. O autor que enviar o trabalho será o automaticamente o 1° autor e o apresentador do mesmo.
3. Os resumos de trabalhos devem ser originais, contendo: Objetivos, Método, Resultados e Conclusão.
Não podem conter figuras ou gráficos.
4. O título deve ser breve e informativo, com a primeira letra escrita em letras maiúsculas na primeira
linha, sem recuo. Deverá ser indicada a categoria do(s) autor(es): profissional ou acadêmico.
5. Deverão ser preenchidos todos os campos:
a) Título do trabalho
b) Coautor (es)
c) Objetivo (até 500 caracteres)
d) Método (até 500 caracteres)
e) Resultados (até 500 caracteres)
f) Conclusão (até 500 caracteres)
g) Instituição, Cidade e Estado
h) Proponente: profissional ou acadêmico.
*Os toques de espaço equivalem a um caractere.
**O apresentador será o inscrito responsável pelo cadastramento do trabalho no e-mail.
6. Os trabalhos serão aceitos segundo as seguintes categorias, além de estarem adequados ao tema do
evento:
E01 Diagnóstico Cinético Funcional
E02 Cinesioterapia
E03 Terapias Manipulativas
E04 Fisioterapia Aquática
E05 Eletrotermofoterapia
E06 Fisioterapia Musculoesquelética
E07 Fisioterapia Cardiopulmonar
E08 Fisioterapia Neuromuscular
E09 Fisioterapia Dermato-funcional
E10 Fisioterapia Pélvica
E11 Outros
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7. A lista de trabalhos aceitos estará disponibilizada na página da FMGR (Facebook), com os
respectivos locais, horários e datas para apresentação.
8. Cada participante poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos. O tempo de apresentação será
de 15 (quinze) minutos.
9. Cada trabalho, além do autor principal, poderá ter, no máximo, 04 coautores, além do orientador
(para efeito de emissão de certificados). Será emitido apenas um certificado por trabalho, contendo o
nome do apresentador em destaque e o(s) nome(s) de coautor(es) e orientador(es) no texto do
certificado.
10. Os pôsteres são de responsabilidade dos proponentes e deverão ter as seguintes dimensões: 1,20m de
altura por 0,90m de largura.
a. Os pôsteres serão expostos em local e horário previamente indicado.
b. O autor é responsável pela fixação e retirada do seu pôster.
c. Na área de exposição de pôsteres haverá uma recepcionista para orientar e auxiliar os autores
na fixação dos trabalhos.
11. Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: enafisio-fmgr@outlook.com
OBSERVAÇÕES:
•

O autor de tema-livre aprovado que não comparecer para apresentá-lo, não enviar representante e
nem justificar sua ausência não poderá ser 1º autor em temas-livres durante 3 anos consecutivos.

•

O melhor trabalho será premiado, após julgamento por comissão criada especialmente para essa
finalidade, sendo comunicado na Solenidade de Encerramento do evento.

•

O primeiro colocado receberá o certificado correspondente a vencedor de temas livres. Os três outros
classificados receberão, respectivamente, diplomas de 2ºe 3º colocados.

Comissão Organizadora
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