VII Jornada de Fisioterapia do Baixo Amazonas - IESPES
Evento PRESENCIAL
13 e 14 de outubro de 2021

Tema: Tecnologias Aplicadas no Cuidado com o Paciente Geriátrico (GERITEC)
EDITAL Nº 01/2021
O Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES TORNA PÚBLICO o presente
edital de seleção de trabalhos científicos a serem apresentados na VII Jornada de
Fisioterapia do Baixo Amazonas - IESPES, através de sua Comissão Organizadora. O
evento será PRESENCIAL e configura-se em um espaço de compartilhamento de
saberes com a socialização de resultados de pesquisas e trabalhos de extensão
desenvolvidos no meio acadêmico.
OBJETIVOS:
 Identificar na literatura a utilização de tecnologias no cuidado ao idoso.
 Identificar as evidências científicas acerca das tecnologias educacionais na promoção
da saúde do idoso.
 Apresentar e discutir propostas do uso da pesquisa científica no processo de
transformação da sociedade.
 Promover a iniciação científica, estimulando os acadêmicos para a socialização do
conhecimento.
 Possibilitar à comunidade acadêmica acesso a resultados de pesquisas e projetos de
extensão realizados pelas diferentes Instituições de Educação Superior (IES).
Os trabalhos submetidos podem pertencer às diversas áreas, de autoria de estudantes da
graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. Os interessados em inscrever
trabalhos deverão seguir as orientações contidas neste EDITAL.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A inscrição de trabalhos científicos para a VII Jornada de Fisioterapia do Baixo
Amazonas - IESPES se dará única e exclusivamente via plataforma de inscrição
https://doity.com.br/vii-jornada-de-fisioterapia-do-baixo-amazonas e envio de trabalhos,
em concordância com as normas para apresentação de cada categoria disponível no
evento.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
Art. 2º A inscrição se dará pelo preenchimento virtual da Ficha de Inscrição, pagamento
de boleto e submissão do trabalho por e-mail: iespesjornadadefisioterapia@gmail.com
Período para submissão de trabalhos:
 Início: 06/09/2021
 Término: 01/10/2021
Investimento:

PACOTES
I
II

III

IV

DESCRIÇÃO
Palestras + Mesa Redonda +
Submissão de Resumo
Palestras + Mesa Redonda + 1
Minicurso + Submissão de
Resumo
Palestras + Mesa Redonda + 2
Minicursos + Submissão de
Resumo
Palestras + Mesa Redonda + 3
Minicursos + Submissão de
Resumo

VALOR
ACADÊMICO

VALOR
PROFISSIONAL

R$ 35,00

R$ 55,00

R$ 45,00

R$ 55,00

R$ 60,00

R$ 70,00

R$ 75,00

R$ 85,00

CAPÍTULO III
ENVIO DOS TRABALHOS, MODALIDADES E ÁREAS DO CONHECIMENTO
Art. 3º Os trabalhos enviados deverão estar no formato de Resumo Simples, de acordo
com as normas especificadas no Anexo I.
Art. 4º O envio dos trabalhos obedecerá à data de início em 06/09/2021, com finalização
em 01/10/2021.
Art. 5º O proponente poderá enviar trabalhos científicos nas seguintes áreas do
conhecimento:
1. Ciências Exatas e Tecnológicas
2. Ciências Humanas e Sociais
3. Ciências Biomédicas

Art. 6º O proponente poderá enviar trabalhos científicos nas seguintes modalidades:
1.
O resumo simples deverá conter entre 300 e 500 palavras. Não serão aceitos no
corpo do resumo simples: tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de
fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, descrever por extenso).
2.
No corpo do resumo simples deverá constar: Introdução, Objetivo, Metodologia e
Resultados e Discussão e Conclusão, seguindo as normas da ABNT.
3.
O resumo simples deverá conter o título do trabalho, palavras-chaves,
referências, nome e e-mail dos autores.
4.
Devem-se indicar três palavras-chaves, separadas entre si por ponto, e as siglas
dos órgãos financiadores, caso se aplique, no local específico para esse fim.
Parágrafo único - Critérios para o envio:
1.
Para submeter trabalho, o autor principal (apresentador) deverá estar inscrito no
evento;
2.
Serão aceitos trabalhos com a quantidade máxima de 8 autores, incluindo o
orientador;
3.
O apresentador deverá ser o primeiro autor e em seguida os demais em ordem de
importância na elaboração do trabalho, sendo o orientador o último;
4.
Será permitida a submissão de um trabalho por autor principal (apresentador).
Art. 7º Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir as orientações e
especificações de acordo com o anexo I e o modelo disponibilizado (Anexo II).
Art. 8º Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências deste capítulo.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 9º Todos os trabalhos serão enviados para uma comissão avaliadora composta por
profissionais de IES, de comprovada competência nas áreas contempladas no evento,
sendo avaliados a partir de critérios pré-estabelecidos pela Comissão Científica. A
divulgação dos trabalhos aprovados será publicada no site do IESPES.
Parágrafo único - Critérios para avaliação dos resumos simples, de acordo com a área
temática:
1.
Relevância social/acadêmica do tema;
2.
Apresentação consistente e delimitação adequada da situação-problema;
3.
Clareza e exequibilidade dos objetivos;
4.
Metodologia e referências adequadas aos objetivos;
5.
Apresentação de resultados/conclusões;
6.
Correção gramatical.

Art. 10 Seguindo os critérios apresentados, cada item será avaliado com uma pontuação
de 1 a 5, totalizando até 30 pontos, sendo desclassificados os resumos simples que
apresentarem pontuação abaixo de 20 pontos. A existência de plágio acarretará a
desclassificação imediata do trabalho. Todos os trabalhos aprovados serão publicados no
Livro de Resumos do evento.
CAPÍTULO V
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 11 Os trabalhos submetidos a VII Jornada de Fisioterapia do Baixo Amazonas IESPES serão apresentados na categoria pôster. A apresentação dos trabalhos pelos
autores ocorrerá em horário pré-definido pela Comissão Científica.
Art. 12 Das instruções para a apresentação
1.
Os trabalhos selecionados terão o tempo de 05 (cinco) minutos para apresentação
e 05 (cinco) minutos para eventuais questionamentos. Todas as apresentações deverão
obedecer às datas e os horários informados nos arquivos de agendamento publicados no
site do IESPES
2.
Cabe ao (s) autor (es) a responsabilidade pela confecção (visual e de conteúdo) do
material audiovisual necessário à apresentação seguindo as normas do Anexo I.
3.
A data e horário da apresentação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão
Organizadora, entretanto, poderão ser alterados para atender eventuais ajustes da grade
horária. Todos os casos serão comunicados ao autor responsável com a devida
antecedência.
4.
Recomenda-se que os autores apresentadores estejam na sessão desde seu início,
pois, na eventual ausência de um apresentador, os trabalhos na sequência serão
antecipados.
5.
O trabalho deverá ser apresentado de forma presencial.
Art. 13 Os critérios para avaliação das apresentações são:
1.
Apresentação
2.
Composição e estrutura textual (Anexo I);
3.
Adequação ao tempo disponível;
4.
Domínio e segurança em relação ao trabalho desenvolvido;
5.
Clareza e objetividade das informações.
Parágrafo único - Os critérios do caput deste Artigo serão avaliados com uma pontuação
de 0 a 5, totalizando até 25 pontos. Os trabalhos com pontuação igual ou superior a 15
pontos concorrerão à premiação.
Art. 14 Todos os inscritos na categoria Pôsteres devem apresentar um Resumo Simples
(Modelo no Anexo II) e não há número limite para trabalhos aprovados. A comissão
científica do evento irá aprovar os trabalhos que apresentarem os critérios mínimos

estabelecidos no capítulo IV. Os trabalhos aprovados serão analisados por dois
professores que farão a avaliação do conteúdo e apresentação oral em horário
determinado pela comissão organizadora.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das
condições totais previstas neste Edital.
Art. 16 A Comissão Organizadora da VII Jornada de Fisioterapia do Baixo Amazonas
- IESPES não cobrirá eventuais gastos dos proponentes com acesso à internet, transporte,
alimentação e hospedagem.
Art. 17 As disposições e instruções contidas no formulário de inscrição e nas normas para
preparação de resumos simples constituem referências que passam a integrar o presente
Edital.
Art. 18 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Científica
deste evento.
Art. 19 A Comissão Organizadora da VII Jornada de Fisioterapia do Baixo Amazonas
- IESPES será a responsável pela resolução de casos omissos e as situações não previstas
no presente edital;
Parágrafo Único – Todas as informações adicionais podem ser encontradas no site
iespesjornadadefisioterapia@gmail.com

Santarém, 01 de setembro de 2021.

Comissão Organizadora:
Isabela Aguiar Bentes
Maria Luiza Silva de Castro
José Alexandre da Silva Júnior

ANEXO I
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES
1. Os resumos simples devem ser submetidos ao email do evento até o dia 01/10/2021.
2. A lista de resumos aprovados para publicação estará disponível no site do IESPES
(www.iespes.com.br).
3. O trabalho será publicado na forma em que for submetido, sendo, portanto, de inteira
responsabilidade do (s) autor (es) a forma e o conteúdo apresentados.
4. Na submissão, o autor principal deverá informar: nome completo de todos os autores,
incluindo o orientador do trabalho, E-MAIL, título do trabalho e o tipo do trabalho
(trabalho de pesquisa, trabalho de extensão, estudo/relato de caso ou revisão da
literatura).
5. O resumo simples deverá conter entre 300 e 500 palavras. Não serão aceitos no corpo
do resumo simples: tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de
fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, descrever por extenso).
6. No corpo do resumo simples deverá constar: Introdução, Objetivo, Metodologia e
Resultados e Discussão e Conclusão, seguindo as normas da ABNT.
7. O corpo do resumo simples deverá conter o título do trabalho, palavras-chaves,
referências, nome e e-mail dos autores.
8. Devem-se indicar três palavras-chave, separadas entre si por ponto, e as siglas dos
órgãos financiadores, caso se aplique, no local específico para esse fim.

ANEXO II

TÍTULO
Autor1
Autor 2
Autor 3
Orientador4
INTRODUÇÃO: Deve ser referenciada. OBJETIVO: Simples e claro.
METODOLOGIA: Caracterização do tipo de estudo, incluindo os critérios de inclusão
e exclusão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não deve conter tabelas, gráficos ou
figuras. CONCLUSÃO: O corpo do texto deve conter de 300 a 500 palavras, sem
contabilizar título, autores, palavras-chaves e referências.
Palavras-chaves: até três palavras.
REFERÊNCIAS:

_________________________________________________________________

Milene Ribeiro Duarte Sena
Coordenadora do curso Fisioterapia

1-3
4

Descrição dos autores
Descrição do orientador

