
 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

DO PRAZO 

 A data limite de envio de trabalhos é até o dia 13/10/2021. A divulgação dos resultados 

será no dia 15/10/2021. Os trabalhos aceitos serão divulgados na página do evento.  

 

1 Quanto a Modalidade 
a) Resultados de pesquisas sob a forma de resumo expandido. 

b) Relatos de Caso 

c) Resultados de atividades de extensão 

 

2 Apresentação e Organização 

2.1 Título e autores do trabalho  
Apresentar o título em língua portuguesa. Após dois espaços (duas linhas) do Título, 

devem aparecer os nomes completos dos autores, separados por ponto e vírgula, centralizados. 

Abaixo dos nomes indicar a instituição e o endereço eletrônico (e-mail).  

 

2.2 Elementos Textuais 
Quanto à composição textual, o resumo expandido deverá conter:  

a) Introdução: recomendamos justificar o problema estudado de forma clara e utilizando 

revisão da literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos da pesquisa. 

b) Metodologia: recomendamos que seja concisa, clara, de modo que o leitor entenda e 

possa reproduzir os procedimentos utilizados.  

c) Resultados e Discussão: deve conter os dados obtidos, até o momento. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura. 

d) Conclusão: deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo e com base nos 

objetivos e resultados 

e) Referências: devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem 

alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Deve obedecer às normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

2.3 Apresentação gráfica 
a) Papel: formato A4 (21 cm x 29,7cm) 

b) Formato e tamanho da letra: fonte Times New Roman, tamanho 12 

c) Margens e Alinhamento: margens 2,5 cm; texto: parágrafo justificado; títulos: do artigo 

em português, em maiúsculas, negritar e centralizar; subtítulos: alinhados à esquerda, em 

negrito, primeira letra em maiúsculas. Não deverão apresentar numeração sequencial. 

d) Espacejamentos: espacejamento simples.  

e) O texto deve ser apresentado em formato Word for Windows, versão 2003 ou superior. 

f) Quanto ao número de páginas, os resumos expandidos devem ter no máximo duas (02) 

páginas. 

 

DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

O pôster deve ser claro e objetivo, utilizando o mínimo de texto, priorizando figuras, 

fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. As informações devem ser organizadas de modo 

que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas.O pôster deve ter as 

dimensões máximas de 0,90m de largura por 1m de altura. Devem constar no pôster: título do 

trabalho (maiúsculas); autores; identificação dos autores; nome da instituição de origem ou 

sigla (maiúsculas); conteúdo do texto: introdução/objetivos; metodologia; resultados e 

discussão, conclusões, referências. 

 



DO ENVIO 

 Os trabalhos deverão ser enviados pelo site. 

 O envio dos trabalhos representa um compromisso do (s) autor (es) em apresentar o 

trabalho, se aceito, no Integrafisio. O autor principal (apresentador) deverá, obrigatoriamente, 

estar oficialmente inscrito no evento até a data do envio da versão final do resumo. 

  

Em caso de dúvidas contate a Comissão Científica  

fisioterapia@uricer.edu.br 

ou 

Fone: (54)3520-9000 Ramal 9042 (Coordenação do Curso de Fisioterapia). 

 

 

 

 

 

 

 


