
 

 

 

 

Edital de Submissão - Pôster 
Os trabalhos do I Simpósio Internacional de Pesquisa em Fisioterapia, VII Jornada 
de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana; III Encontro de Docentes e Discentes do 
Mestrado em Tecnologia em Saúde; II Encontro de Egressos de Fisioterapia da 
Bahiana serão aceitos para submissão na forma de PÔSTER (eletrônico). 
 
Prazo de submissão: 20/09/2017 até 06/10/2017 
 
A lista dos trabalhos aprovados será publicada no site, no dia 10/10/2017 na 
central de inscrições. 
 
 
Link para submissão: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaB6BYV6luxbG9FlO2SxhgFn6azWd0jKx2EjsikYIFKIW1Qg/view

form 

 
Normas de Submissão: 

 

Poderão ser submetidos todos os tipos de trabalhos científicos relacionados à 

pesquisa: desenvolvimento de produto, tecnologia e/ou saúde com resultados 

preliminares ou finalizados.  

Os trabalhos aprovados no evento serão publicados em uma edição especial da 

Revista Pesquisa em Fisioterapia. Serão premiados os três melhores trabalhos do 

evento. 

É necessária a inscrição no evento do autor apresentador do trabalho científico.   

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaB6BYV6luxbG9FlO2SxhgFn6azWd0jKx2EjsikYIFKIW1Qg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaB6BYV6luxbG9FlO2SxhgFn6azWd0jKx2EjsikYIFKIW1Qg/viewform


 

 

 

 

Normas do Resumo:  

 

Deve conter título, resumo estruturado e palavras-chave.  

 

O título deve ser objetivo, todo em caixa alta, e conter de 5 a 15 palavras. As 

palavras-chave, no mínimo três e no máximo cinco, devem ser selecionadas 

no Medical Subject Headings (MeSH) ou na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os  

resumos devem ser estruturados em parágrafo único com introdução, objetivos, 

materiais e métodos, resultados e conclusão. Para aqueles trabalhos que 

estiverem ainda em andamento, deverá ficar claro que são resultados 

preliminares.  

Os trabalhos enviados em forma de Relato de caso devem conter: introdução, 

descrição do relato de caso e discussão. Os estudos que necessitarem de 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) deverão apresentar o número 

do CAAE na Metodologia.  O resumo deve conter, no mínimo, 200 palavras e, no 

máximo, 250.  

 

Autoria: são obrigatórios os seguintes dados referentes à autoria e devem ser 

informados nos campos adequados do formulário de submissão: nome completo 

dos autores, maior titulação acadêmica, afiliação profissional, cidade, estado, país 

e e-mail do autor correspondente. Cada manuscrito poderá ter até seis autores, 

exceto em caso de estudos multicêntricos. Cada autor apresentador poderá 

enviar, no máximo, dois trabalhos científicos. 

 

E-mail para contato: simpefi@gmail.com 

 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start


 

 

 

Salvador, 20 de setembro de 2017. 

 

Comissão Científica 

I Simpósio Internacional de Pesquisa em Fisioterapia 
VII Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana 

III Encontro de Docentes e Discentes do Mestrado em Tecnologia em Saúde 
II Encontro de Egressos de Fisioterapia da Bahiana 

 


