Apresente seu Trabalho no 4º Simpósio Internacional de Terapia Manual
Os 3 melhores trabalhos serão publicados na Revista Científica Inspirar Movimento e
Saúde.
O 1º Lugar Ganhará uma Bolsa de Estudos de 100% de desconto em um curso de pósgraduação* ou extensão a ser escolhido e ser realizado na Faculdade Inspirar nas cidades
de Balneário Camboriú, Lages ou Chapecó.
O 2º Lugar Ganhará uma Bolsa de Estudos de 50% de desconto em um curso de pósgraduação* ou extensão a ser escolhido e ser realizado na Faculdade Inspirar nas cidades
de Balneário Camboriú, Lages ou Chapecó.
O 3º Lugar Ganhará uma Bolsa de Estudos de 25% de desconto em um curso de pósgraduação* ou extensão a ser escolhido e ser realizado na Faculdade Inspirar nas cidades
de Balneário Camboriú, Lages ou Chapecó.
As premiações são pessoais e intransferíveis, o aluno somente poderá se matricular na
pós-graduação após a sua formatura. *As pós-graduações escolhidas não podem
ultrapassar a carga horária de 450 horas.
Acesse abaixo: REGULAMENTO_DE_TRABALHOS, MODELO_DE_SUBMISÃO_DE_RESUMO e
MODELO DE PÔSTER.
Envie para o e-mail: jemerson.oliveira@inspirar.com.br
Aproveite esta Super Oportunidade!
Att,

COMISSÃO CIENTÍFICA

REGULAMENTO DE TRABALHOS
Para inscrever seu trabalho é necessário estar inscrito no 4º Simpósio Internacional
de Terapia Manual
Se já estiver inscrito, envie para o e-mail: jemerson.oliveira@inspirar.com.br, com o
título (Trabalho - Seu Título). Exemplo: TRABALHO - DOR LOMBAR CRÔNICA - ESTUDO
DE CASO.
Para apresentar seus trabalhos científicos, observe as condições a seguir:
01. As inscrições dos trabalhos serão encerradas no dia 21/05/2019. Somente serão
aceitos os resumos de trabalhos enviados eletronicamente pelo e-mail informado. Não
serão recebidos e processados trabalhos enviados por outros meios.
02. O autor/orientador que enviar o trabalho será o apresentador do mesmo.

03.

Os

resumos

dos

trabalhos

deverão

ser

preenchidos

conforme

o

MODELO_DE_SUBMISSÃO_DE_RESUMO (ANEXO I) disponibilizado também no site.
OBS: Todos os trabalhos apresentados serão no formato PÔSTER sobre as temáticas de
Terapia

Manual,

Ortopedia,

Traumatologia,

Desportiva,

Osteopatia,

Quiropraxia,

Fisioterapia Manipulativa, Práticas Integrativas e Complementares e Demais Áreas Afins.
O apresentador será o inscrito responsável pelo cadastramento do trabalho.
04. Os trabalhos aceitos serão informados pelo e-mail enviado até o dia 10/06/2019 com
local, horários e data para apresentação.
05. Cada participante poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos. O tempo de
apresentação será de 10 (dez minutos).
06. Cada trabalho, além do autor principal, poderá ter, no máximo, 03 co-autores, incluindo
o 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.
07. Os PÔSTERS são de responsabilidade dos proponentes e deverão ter as seguintes
dimensões:
De 1,50m a 1,20m de Altura por 0,90m a 1,00m de Largura. (Modelo – ANEXO II)
a. Os pôsters serão expostos em local e horário previamente indicado. Esta informação
contará na carta de aprovação.
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.
08. Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: jemerson.oliveira@inspirar.com.br
Os três melhores trabalhos serão premiados, após julgamento por comissão criada
especialmente para essa finalidade, sendo comunicado na Solenidade de Encerramento
do Evento.

ANEXO I – MODELO DE SUBMISSÃO DE RESUMO

TITULO COM NO MÁXIMO 25 PALAVRAS, QUE PERMITAM AOS LEITORES
IDENTIFICAR O TEMA DO RESUMO. EVITAR TÍTULOS DEMASIADOS
GERAIS, USO DE ABREVIATURAS E SIGLAS (CENTRALIZADO, FONTE
ARIAL, NEGRITO, TODAS MAIÚSCULAS, TAMANHO 12)
Nome e Sobrenome do autor Principal1; Nome e Sobrenome do co-autores2 (até o limite
máximo de quatro co-autores); Nome do orientador³
1 Nome da Instituição Sede; 2 Nome da Instituição Sede; 3 Nome da instituição Sede
Introdução: Oferecer uma visão geral e objetiva do estado atual do conhecimento sobre
o tema e como o estudo pretende contribuir para acrescentar ao que já se sabe. Sempre
que possível adicionar a hipótese do estudo.
Objetivos: Explicar claramente as premissas teóricas e justificativas do estudo.
Métodos: Deve fornecer uma descrição do que foi feito, de forma clara o suficiente para
que outro pesquisador a reproduza ou dê continuidade ao estudo, permitindo que o leitor
com conhecimento razoável sobre o tema e com acesso aos dados originais possa
verificar os resultados apresentados. Evitar uso de termos imprecisos (aleatório, normal,
importante, etc.).
Resultados: O uso de análises estatísticas descritivas e comparativas é recomendado,
sempre que aplicável. É permitido o uso de gráficos e tabelas.
Discussão (Opcional): Interpretação dos resultados obtidos, frente ao objetivo inicial do
estudo e a literatura disponível. Buscar explicações para os achados, evitando
especulações, mais que apenas confrontar com os resultados descritos por outros
autores. Sempre que possível, incluir limitações do estudo e perspectivas futuras.
Conclusões: apresentar as conclusões alcançadas, com base apenas nos resultados
obtidos. As conclusões devem estar perfeitamente articuladas com o objetivo inicial do
estudo.
Referências: É obrigatório apresentar referências para o estudo. Recomendamos que as
citações sejam feitas a partir de sua fonte original, evitando interpretação indevida e
apud. O material referenciado pode provir de fontes variadas como livros, revistas,
documentos legislativos, materiais cartográficos, fontes audiovisuais e eletrônicas e
informação verbal. No Quadro 1 temos exemplos de como deve ser feita a referência do
material conforme o tipo de fonte.
- Instruções para preenchimento pelos autores:
Preencha esse modelo sem alterar as margens, espaços entre colunas ou tamanho das
fontes. São aceitos resumos em Língua Portuguesa do Brasil, Espanhola ou Inglesa em
forma culta.
O resumo deve conter no máximo duas páginas, no mínimo 500 e no máximo 750
palavras (sem contar título, afiliações, legendas de figuras ou tabelas ou referências
bibliográficas). O resumo deve descrever detalhadamente os métodos, caso não seja um
trabalho de revisão bibliográfica apresentar o número do protocolo de aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa (Animais ou Humanos), (se for o caso) número do registro
de ensaio clínico, os resultados com análise estatística apropriada para o(s) objetivo(s)
declarado(a), uma interpretação dos achados elaborada como discussão e a conclusão
inicial ou definitiva do estudo. Com exceção do título, todo o texto deve ser escrito em
duas colunas, em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples, sem espaço especial
em relação as margens (sem recuo, sem tabulação) ou parágrafos, e deve ser digitado
justificado. São permitidas imagens e tabelas desde que tenham qualidade suficiente
para sua observação e que estejam contidas dentro do espaço limite de duas páginas.

Referências bibliográficas

FONTE

Quadro 1: Modelos de referência conforme as mais variadas fontes.
MODELO DE REFERÊNCIA

Anais de congressos

NOME DO EVENTO, Número do Evento, ano de realização, Local. Tipo
de documento. Local: Editora, ano de publicação. Número de páginas
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 14.,2000,
João Pessoa. Anais. João Pessoa: CEFET-PB, 2000. 190p

Artigo de Jornal
Diário

SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenomes. Título do artigo.
Título do Jornal, Cidade, data (dia, mês, ano). Suplemento, número da
página, coluna.
FRANCO, Gustavo H. B. O que aconteceu com as reformas em 1999.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 dez. 1999. Economia, p4. Caderno
6.

Artigo de Revista

SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenome. Título do artigo.
Nome da Revista, Cidade, volume, número, página inicial e final, data
(dia, mês, ano)
SIMONS, Robert. Qual é o nível de risco da sua empresa? HSM
Manegment, São Paulo, v.3, n.16, p.122-130, set/out. 1999.

Artigo de Revista
institucional

SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenome. Título do artigo.
Nome da Revista, Instituição, Cidade, volume, número, página inicial e
final, data.
MELLO, S. C.; LEÃO, A. L. M. de S.; SOUZA NETO, A. F. de. Que
valores estão na moda? – Achados muito além do efêmero. Revista de
Administração Mackenzie: Revista da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. São Paulo, v.1, n.1, p.117-134, 2000

Capítulo de Livro

SOBRENOME DO AUTOR DO LIVRO, Prenome. Título do Capítulo do
Livro. Título do livro. Edição, Editora
SILVA. Ismar, Madeira. O Pulmão. Ed. 2. Editora Manole

Documento publicado na
Internet

AUTOR(ES). Título: subtítulo (se houver) Disponível em:<endereço da
URL>. Data de acesso
FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL. Manual de referências bibliográficas. Disponível em:
www.ufrgs.br/agronomia/manualcap Acesso em: 20 de ago. 2002.

ANEXO II – MODELO DE PÔSTER

