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O Departamento de Fisioterapia juntamente com a Comissão Científica da III 

Semana de Fisioterapia da UFS-Lagarto (III SEFISIO) torna público o edital para 

submissão de trabalhos científicos que serão apresentados na III SEFISIO. O período de 

realização será de 01 a 03 de outubro de 2018 na Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Campus Lagarto. 

1. Normas Gerais  

 

a) Poderão submeter trabalhos, estudantes de graduação e profissionais da área de 

saúde. 

b) Para envio de trabalhos é necessário que um dos autores esteja previamente 

inscrito no evento e com a inscrição paga até a data de divulgação dos trabalhos 

aprovados. 

c) Cada participante receberá um certificado com o nome de todos os autores do 

trabalho, além do certificado de participação de até 20 horas. 

d) Os resumos poderão ser submetidos até às 23:59 do dia 10 de Setembro de 2018. 

e) Cada participante poderá submeter 02 trabalhos como autor principal e até 05 

trabalhos como co-autor. 

f) Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo 8 autores, sendo 01 (um) 

autor principal, 06 (seis) coautores e 01 (um) orientador. Na submissão, seguir a 

seguinte ordem: autor principal, coautores, orientador. 

g) Os trabalhos devem ser enviados nos formatos PDF e Word para o e-mail 

sefisiolagarto@gmail.com. 

h) Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades banner e comunicação 

oral ficando a critério da comissão científica a escolha da modalidade. 

i) No assunto do e-mail deverá estar informado o nome completo do autor principal. 
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j) No corpo do e-mail deverá estar informado o nome completo de todos os autores 

do trabalho, instituição de origem dos autores, e o nome do autor principal deverá 

está sublinhado. 

k) A lista dos trabalhos aprovados será divulgada via e-mail e nas redes sociais do 

evento (Instagram e Facebook) no dia 22 de Setembro de 2018. 

l) Junto com a lista de aprovados serão disponibilizados os modelos dos slides e do 

banner para as apresentações. 

m) Os participantes que tiverem seus trabalhos aprovados na modalidade 

comunicação oral, deverão enviar uma cópia da sua apresentação nos formatos 

PDF e Power Point para o e-mail sefisiolagarto@gmail.com até o dia 27 de 

setembro de 2018 e no dia do evento levar em pen-drive uma cópia de segurança 

da sua apresentação. 

n) O participante deverá chegar no mínimo 30 minutos antes da sua apresentação e 

conferir com o monitor da sessão o arquivo que será utilizado na apresentação. 

o) As apresentações em ambas as modalidades acontecerão no dia 03 de outubro das 

08:00 às 12:00 hrs sendo o local informado juntamente com a relação de trabalhos 

aprovados. 

 

2. Estrutura dos Trabalhos  

 

a) Não há restrição de áreas específicas para os trabalhos, estando os autores livres 

para o envio de resumos nas mais diversas áreas da Fisioterapia. 

b) Serão aceitos trabalhos do tipo revisões narrativas de literatura, porém, os mesmos 

não poderão concorrer ao prêmio e menção honrosa. 

c) O trabalho deverá ser redigido em português do Brasil, de acordo com as normas 

gramaticais e ortográficas em vigor. 

d) O resumo deverá ser redigido em formato Word. 

e) Folha A4, fonte Times New Roman tamanho 12, margens de 2,5 cm, alinhamento 

justificado e espaçamento simples. 

f) O resumo deverá conter no máximo 3.000 caracteres com espaços (exceto títulos, 

autores e instituições). 

g) Os trabalhos deverão estar organizados em texto corrido obedecendo a seguinte 

ordem: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão 

(Conforme o modelo disponibilizado no Anexo 1). 
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h) Os trabalhos do tipo relato de experiência devem estar estruturados da seguinte 

maneira: Introdução, Relato da Experiência e Considerações Finais 

(Conforme modelo disponibilizado no Anexo 2). 

i) O título deve estar em negrito, centralizado, letras maiúsculas, e não ultrapassar 

duas linhas. 

j) Os nomes dos autores devem estar localizados dois espaços após o título, seguidos 

entre parênteses de sua respectiva instituição, separados por linha e alinhados à 

direita. 

k) O nome do autor principal deverá estar sublinhado. 

l) Deverão ser incluídos ao final do trabalho 03 Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). 

m) Não inserir referências, tabelas, gráficos e imagens aos trabalhos. 

n) Os resumos que não atenderem às regras de formatação serão automaticamente 

reprovados. 

 

3. Certificados e Premiação 

 

a) O certificado de apresentação será emitido com o nome de todos os autores do 

trabalho e este deverá ser entregue ao final da apresentação do trabalho. 

b) Apenas os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos anais do 

evento em formato de livro eletrônico e estarão disponíveis no repositório da 

Biblioteca do Campus de Lagarto (BILAG) em até 30 dias após o evento. 

c) Serão premiados os três melhores trabalhos do evento de ambas as modalidades. 

d) Os 10 melhores trabalhos no geral receberão certificado de Menção Honrosa. 

 

Em caso de dúvidas, procurar a Comissão Científica da III SEFISIO através do e-mail 

sefisiolagarto@gmail.com  

Lagarto, 27/08/2018 

 

 

____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Yung dos Santos Marciel 

Coordenador da III SEFISIO 
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____________________________________________________________________ 

Discente Jessica Paloma Rosa Silva 

Comissão Científica da III SEFISIO 

____________________________________________________________________ 

Prof. Me. Larissa Andrade de Sá Feitosa 

Comissão Científica da III SEFISIO 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dra. Júlia Guimarães Reis da Costa  

Comissão Científica da III SEFISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 -  Modelo de formatação dos trabalhos científicos  

 

III SEMANA DE FISIOTERAPIA DA UFS CAMPUS LAGARTO 

 

Ariano Suassuna (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Carlos Drumond de Andrade (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade 

Federal de Sergipe, Campus Lagarto); 

Jorge Amado (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Guimarães Rosa (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Cecília Meireles (Docente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto). 

 

Introdução:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Objetivo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Metodologia:xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Resultado:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x.Conclusão:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Considerações 

Finais:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx. 

Palavras-Chave: Descritor 1; Descritor 2; Descritor 3.  

 

 

 

 



 

Anexo 2 -  Modelo de formatação dos trabalhos científicos  

 

III SEMANA DE FISIOTERAPIA DA UFS CAMPUS LAGARTO 

 

Ariano Suassuna (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Carlos Drumond de Andrade (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade 

Federal de Sergipe, Campus Lagarto); 

Jorge Amado (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Guimarães Rosa (Discente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto); 

Cecília Meireles (Docente, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Lagarto). 

 

Introdução:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Relato de Experiência: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Considerações Finais: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Palavras-Chave: Descritor 1; Descritor 2; Descritor 3. 

 

 


