
INSCRIÇÃO DOS RESUMOS 
 
 

Nome completo do autor correspondente: 
 

 

Co-autores (no máximo nove): 
 

 

 

E- mail: E-mail alternativo: 
 

Endereço: 
 

Cidade: Estado: CEP: 
 

Telefone:  Celular: 
 

 
 
 
 

 

Instituição: 
 

 

 
 

TÍTULO (português): 
 
 

 

 
 

TITLE (inglês): 
 

 

 

 



Forma de apresentação: 

(  ) Comunição Oral 

(   ) Painel 

 
NOTA: 

O parecer será emitido via e-mail cadastrado no sistema de inscrição. Para 

os resumos aprovados, será informada a data, horário e local de 

apresentação. 

 

 
REGULAMENTO 

 

 
Prazo para inscrição: 

 
 

A data limite para inscrição do resumo é IMPRETERIVELMENTE dia 20 de 

outubro de 2017. 

 

Inscrição: 
 
 

 
O autor correspondente poderá enviar somente um resumo na modalidade: 

COMUNICAÇÃO ORAL ou PAINEL. 

 
 
 
 

Comunicação oral/Painel 

O apresentador deverá ser um dos autores inscritos no evento. 



Áreas do Conhecimento 

Serão aceitos trabalhos originais com temas nas seguintes áreas do 

conhecimento: 1. Cinesioterapia/recursos terapêuticos; 2. Avaliação, prevenção e 

tratamento das disfunções cardiovasculares e respiratórias; 3. Avaliação, 

prevenção e tratamento das disfunções do envelhecimento; 4. Avaliação, 

prevenção e tratamento das disfunções musculoesqueléticas; 5. Avaliação, 

prevenção e tratamento das disfunções neurológicas; 6. Avaliação, prevenção e 

tratamento nas condições da saúde da mulher; 7. Ergonomia/Saúde no trabalho. 

 

Prazo para o envio do parecer 

Após a apreciação do resumo, a Comissão Científica emitirá o parecer via 

e-mail cadastrado no sistema de inscrição até o dia 25 de outubro de 2017. 

 

Formato do texto do resumo: 

O resumo deve ser realizado em página tamanho padrão A4 no formato 

retrato, com margem superior e esquerda igual a 3,0 cm e as demais igual a 2,0 

cm. O espaçamento entre linhas será de 1,0 (simples), fonte Arial 12, justificado. 

Deve ser estruturado, contendo os seguintes componentes em negrito: 

Introdução, Objetivo(s), 

Métodos, Resultados, Conclusão. 

 Resumo em português: não deverá exceder 250 palavras. As palavras- 

chave devem ser no mínimo quatro e no máximo seis palavras. 

 Resumo em Inglês: deverá aparecer na forma de Abstract. As palavras- 

chave em inglês deverão acompanhar o Abstract, adotando o termo Key 

Words. 

 

NOTA: 
 

 

a) Os resumos aprovados serão publicados na Revista Salusvita; 

b) Favor consultar os Descritos em Ciências da Saúde http://decs.bvs.br para 

a elaboração das palavras-chave e suas respectivas versões em inglês. 

http://decs.bvs.br/


c) Favor seguir o modelo de resumo abaixo: 
 
 
 

TITULO (arial 12, centralizado, negrito e maiúsculo) 

Title (arial 12, centralizado, itálico e minúsculo) 
 
 

Primeiro Autor1 (SOBRENOME, Nome) (arial 12, centralizado); Segundo Autor2 

(SOBRENOME, Nome) (arial 12, centralizado); Terceiro Autor3 (SOBRENOME, 

Nome) (arial 12, centralizado) 

 
1Afiliação institucional do primeiro autor; 2Afiliação institucional do segundo   autor; 

3Afiliação institucional do terceiro autor..... 

e-mail do autor principal: 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
Palavras-chave: De quatro a seis palavras-chave com a primeira letra em 

maiúscula com ponto final após cada uma. 

ABSTRACT 
 
 
Key Words: De quatro a seis key words com a primeira letra em maiúscula com 

ponto final após cada uma. 



 

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO 
 
 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 

 

 
1. O autor terá até 10 minutos para apresentar o trabalho que deverá conter 

obrigatoriamente os seguintes componentes: Título; Nomes dos autores; 

Nome da IES; Introdução; Objetivo(s); Métodos; Resultados; 

Conclusão. 

2. Em seguida será argüido por uma banca examinadora por até 5 minutos. As 

apresentações acontecerão nos dias 30 e 31/10/2017 no Auditório Clélia 

Merloni (Bloco J), conforme a programação. 

 

NOTA: 

a) Ficará disponível para o apresentador, um microfone, multimídia e data 

show. 

b) O autor deverá estar presente, 30 minutos antes da apresentação. 

 
PAINEL 

 

 
1. O autor deverá afixar o painel no local previamente definido, a partir das 8h 

do dia 30/10/2017 e deverá ser retirado a partir das 18h no dia 31/10/2017. 

2. A dimensão do painel deve ser de 1m de altura e 0,90 cm de largura. 

3. As 16h dos dias 30 e 31/10/2017 o apresentador deverá permanecer ao 

lado do seu PAINEL para a apreciação da Comissão Científica. 



CERTIFICADOS 
 

 
Os certificados dos participantes e dos autores apresentadores dos 

trabalhos na forma de comunicação oral e painel serão enviados via e-mail 

cadastrado no sistema de inscrição. 


