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1. INTRODUÇÃO
Para assegurar uma eficiente editoração dos resumos a serem incluídos na divulgação
da IV JORNADA DE FISIOTERAPIA da Ulbra - Santa Maria, os autores devem submeter
seus trabalhos em conformidade com as normas aqui apresentadas. Todos os trabalhos
serão avaliados por uma comissão científica, sendo que os trabalhos que não respeitarem
a formatação não serão aceitos. Casos omissos aos aqui previstos devem ser
consultados com a Comissão Organizadora pelo endereço eletrônico.
1.1 Formato do trabalho
Neste evento, foi adotado o formato de resumo expandido para os trabalhos
candidatarem-se a exposição de pôster, com até 3 (três) páginas.
Este documento está em acordo com a formatação e deve ser utilizado como modelo
para a confecção do resumo a ser submetido.
Os resumos deverão ser apresentados em folha tamanho A4 (21x29,7cm), onde
poderão ser incluídas figuras, quadros e tabelas, de acordo com a necessidade dos
autores. As margens são de 2cm para todos os lados da folha. A fonte do texto é a Arial
12 pontos, sendo que o título deverá ser escrito em negrito 14 pontos, o nome dos
autores em negrito 12 pontos e a identificação dos autores em 10 pontos.
Os itens e subitens deverão ser numerados, com exceção das referências
bibliográficas.
Os parágrafos deverão ser justificados e com recuo de 0,5cm na primeira linha. Não
deverá ser deixada linha em branco nem espaço entre parágrafos. Apenas antes de um
item ou subitem deve-se deixar uma linha em branco.
1.2 Envio do trabalho
Os arquivos deverão ser encaminhados eletronicamente, através do e-mail do evento
(jornadafisioterapiaulbra@gmail.com) somente em formato pdf com tamanho máximo
600KB. O aceite para a apresentação efetivada mediante parecer de comissão de
avaliadores.
1.3 Datas importantes
O envio dos resumos se dará até o dia 9 de agosto. Após avaliação da comissão
científica, será divulgado por e-mail aos autores com o resumo aceito, com tempo hábil
para a confecção do pôster.
2. CITAÇÕES NO TEXTO
As citações das referências no texto deverão ser feitas através de parênteses,
indicando o sobrenome do(s) autor(es) e o ano da publicação, exemplo: (SOBRENOME,
2012). Toda citação deverá ser referenciada.
3. FIGURAS, QUADROS, TABELAS E EQUAÇÕES
As figuras, quadros e tabelas deverão ser numerados na ordem em que aparecerem no
texto e forem mencionadas no transcorrer do mesmo, sendo a primeira letra em

maiúscula. A legenda das figuras deverá aparecer abaixo enquanto que das tabelas e
quadros acima, conforme exemplos abaixo.

Figura 1: Mapa do Estado do Rio Grande do Sul
Tabela 1: Demonstrativo de Resultados do Experimento 1

Variável 1
Variável 2
Variável 3

Cabeçalho 1 Cabeçalho 2 Cabeçalho 3
valor 11
valor 12
valor 13
valor 21
valor 22
valor 23
valor 31
valor 32
valor 33

4. DO PÒSTER E SUA EXPOSIÇÃO
Os pôsteres deverão ser fixados e apresentados no dia 28 de agosto, em horário a ser
divulgado pela comissão organizadora da Jornada.
O pôster é um painel auto-explicativo e deverá possuir suportes para ficar suspenso em
exposição; deve ter dimensões de 1,20 m de altura por 0,90 cm de largura; deve iniciar
com um cabeçalho em destaque, onde conste o título do trabalho, o nome dos
participantes e o curso a que pertencem; deve ter conteúdo resumido (com objetivos,
metodologia, resultados parciais ou finais, conclusão e bibliografia), impressos apenas
com as informações essenciais; figuras e gráficos são opcionais e quando necessários ao
entendimento do trabalho.
5. CONCLUSÃO
Este modelo apresentou as regras básicas para a submissão de resumos e para a
confecção dos pôsteres à IV JORNADA DE FISIOTERAPIA da Ulbra Santa Maria. Os
resumos devem ser enviados até o dia 9 de agosto, para os que forem aceitos, deverão
ser apresentados em formato de pôster no dia 28 de agosto, conforme horário a ser
estabelecido pela comissão organizadora. O apresentador do pôster deve estar
obrigatoriamente inscrito na jornada.
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