
NORMAS PARA SUBMISSÃO SINFMA 2018 

 

A Comissão Científica do SINFMA apresenta os critérios para envio e aceite dos 

trabalhos científicos a serem selecionados para a apresentação como PÔSTER no 

evento: 

 

1) DO TIPO DE RESUMO 

 

 Serão aceitos resumo no modelo simplificado e no modelo expandido  

 

2) DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACEITE 

 

 A data limite para inscrição dos trabalhos é: 02 de Maio de 2018, não havendo 

prorrogação da data; 

 

 No ato do envio do trabalho pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar 

inscrito no evento; 

 

 Será permitida a inscrição de até 02 (dois) trabalhos por autor, 

 

 Todos os resumos devem ser exclusivamente submetidos pelo e-mail: 

sinfma.ceuma@gmail.com. ATENÇÃO: SERÁ CONSIDERADO 

SOMENTE O PRIMEIRO ENVIO. 

 

3) REGRAS PARA ENVIO DO RESUMO SIMPLIFICADO 

 

 Serão aceitos trabalhos de revisão de literatura, pesquisa original e resultados 

alcançados em projetos de extensão, 

 

 O título do trabalho deve ser centralizado com letras em CAIXA ALTA, em 

negrito, podendo estender-se por até 2 linhas, 

 

 Descrição de autoria: após o título do trabalho, deixar uma linha em branco e, 

abaixo, escrever o(s) nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(as)(es), sublinhando o 

nome do apresentador. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e 

vírgula. - Limite máximo de autores por trabalho: 06 (seis), 

 

 O resumo deve ser estruturado, ou seja, os itens da estrutura do resumo devem 

estar destacados em negrito, contemplando: Introdução, Objetivos, Materiais e 

Métodos, Resultados e Conclusão, 

 

 Apresentar após o resumo de três a cinco palavras-chaves, 

 

 Deve ser digitado no editor de texto Word for Windows, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço entre linhas simples e com alinhamento justificado, 

 

mailto:sinfma.ceuma@gmail.com


 Número de palavras: máximo de 250 palavras, 

 

 Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS, FIGURAS ou TABELAS. 

 

O não-cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de 

digitação, linguagem ou gramática serão motivo para a não-aceitação do trabalho por 

parte da Comissão de Seleção de Trabalhos Científicos. 

 

A composição do Comitê científico será presidida pelo coordenador do Curso de 

Fisioterapia, com auxílio dos demais professores orientadores ou colaboradores. 

 

 

 

4) REGRAS PARA ENVIO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

 Serão aceitos trabalhos de pesquisa original, 

 

 O título do trabalho deve ser centralizado com letras em CAIXA ALTA, em 

negrito, podendo estender-se por até 2 linhas, 

 

 Descrição de autoria: após o título do trabalho, deixar uma linha em branco e, 

abaixo, escrever o(s) nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(as)(es), sublinhando o 

nome do apresentador. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e 

vírgula. - Limite máximo de autores por trabalho: 06 (seis), 

 

 Abaixo do nome dos autores, deve-se colocar a instituição vinculada, conforme 

exemplo abaixo. Deve-se utilizar números sobrescrito para indicar a instituição. 

 

Daniela Bassi1; Almir Vieira Dibai-Filho2; Cid André Fidelis de Paula Gomes3. 

 

1 Universidade Ceuma, São Luís – MA, Brasil 

2 Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, Brasil 

3 Universidade Nove de Julho, São Paulo – SP, Brasil 

 O resumo deve conter capítulos separados de: Introdução, Objetivos, Materiais e 

Métodos, Resultados e Conclusão, referenciais e agradecimentos 

(Agradecimentos é um item Opcional) 

 

 Deve ser digitado no editor de texto Word for Windows, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 cm e com alinhamento justificado, 

referências nas normas da ABNT 

 

 Número de palavras: mínimo 1000 e máximo de 1500 palavras, 

 Máximo de 2 figuras (tabelas, gráficos, quadros) 

 

O não-cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de 

digitação, linguagem ou gramática serão motivo para a não-aceitação do trabalho por 

parte da Comissão de Seleção de Trabalhos Científicos. 



 

A composição do Comitê científico será presidida pelo coordenador do Curso de 

Fisioterapia, com auxílio dos demais professores orientadores ou colaboradores. 

 

5) NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE BANNERS 

 

 Estrutura do banner: 80 cm de largura por 100 cm de altura, 

 

 Texto: Título; Autores do trabalho e instituições; Introdução com objetivos; 

Materiais e métodos; Resultados, Conclusão e Referências bibliográficas, 

 

 Abaixo do nome dos autores, deve-se colocar a instituição vinculada, conforme 

exemplo abaixo. Deve-se utilizar números sobrescrito para indicar a instituição. 

 

Daniela Bassi1; Almir Vieira Dibai-Filho2; Cid André Fidelis de Paula Gomes3. 

 
1 Universidade Ceuma, São Luís – MA, Brasil 
2 Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, Brasil 
3 Universidade Nove de Julho, São Paulo – SP, Brasil 

 

 A digitação e a formatação do texto devem seguir as orientações abaixo: 

 

o O resumo do Pôster deve apresenta-se em fonte Times New Roman, em 

espaço simples, 

o As citações e notas devem seguir as normas da ABNT em vigor, 

o Poderão acrescentar tabelas, fotos e ou figuras para ilustração do 

trabalho, 

o As referências bibliográficas deverão obedecer ao número de três a cinco 

e deverão estar localizadas ao final do texto, contendo exclusivamente as 

obras citadas, 

o Tempo de apresentação mínimo de 7 (sete) minutos e no máximo de 10 

(dez) minutos 

  

A COLOCAÇÃO E RETIRADA DO PÔSTER NO LOCAL DA 

APRESENTAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE ÚNICA DO 

AUTOR/APRESENTADOR DO MESMO. 

 


