
  

   

  

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Curso de Fisioterapia 

IV Mostra de Trabalhos acadêmicos do Curso de 
Fisioterapia: Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde/CCBS/Univates 

Coordenação: Alessandra  Kerkhoff, Magali Quevedo Grave e João Tassinary 

Data da Mostra: 24/10/2017– Das 8h20min às 11h40min 

Data para envio de trabalhos: 06/10/2017 

Divulgação dos trabalhos selecionados: 13/10/2017 

Inscrições para ouvintes: https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-1386 

Link para inscrição no evento (autores e ouvintes):        
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-1386 

Submissão via mail: mostrafisioterapia@univates.br 
  
** O formato para envio deverá ser PDF 
  

E-mail do evento: mostrafisioterapia@univates.br 

  

OBJETIVO 

A III Mostra de Trabalhos Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do CCBS constitui-se em              
um espaço para a divulgação, promoção e o acompanhamento dos trabalhos acadêmicos            
desenvolvidos por alunos de graduação da Univates e de outras Instituições de Ensino             
Superior (IES). 

 



REGULAMENTO 

Os resumos deverão ser estruturados conforme as instruções abaixo: 

1. TÍTULO: ser conciso e indicando claramente a natureza da investigação, estar em             
negrito, com letras maiúsculas. 

2. AUTORES: apresentar nomes completos dos autores do trabalho. Não usar grau ou             
titulação dos autores. A ordem dos autores deve obedecer primeiro autor, seguido dos             
demais autores, com no máximo 5 autores para cada trabalho. 

3. AFILIAÇÃO: indicar a instituição de ensino a que os autores pertencem. Colocar             
endereço de e-mail do primeiro autor. 

4. CORPO DO RESUMO: preparar pelo sistema de resumo estruturado (contextualização,           
objetivos, métodos, resultados esperados e/ou conclusão - estas palavras devem aparecer           
no resumo). Digitar em texto corrido, contendo de 250 até 350 palavras. Para trabalhos de               
revisão bibliográfica, permite-se um texto de 350 até 500 palavras. Recomenda-se utilizar            
letra “Times New Roman” em tamanho 12, espaçamento simples. Evitar ao máximo o uso              
de abreviaturas; se necessárias, colocá-las entre parênteses, após a palavra inteira, no seu             
primeiro emprego no texto. 

5. PALAVRAS-CHAVES: Utilizar descritores DECS para palavras-chave (usar de 3 a 5            
palavras-chave) 

  

APRECIAÇÃO DOS RESUMOS 

Os resumos serão apreciados por uma equipe de professores dos cursos da área da saúde               
e serão avaliados a partir dos seguintes itens: 

1. Coerência do texto, relevância, clareza, correção e adequação de linguagem          
do texto; 

2. Objetivos, a metodologia, os resultados (quando houver) e as conclusões do           
trabalho sintetizado no texto; 

3. Apresentador deve integrar a equipe do trabalho. 

 

DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

O autor será comunicado da seleção do trabalho por e-mail enviado pela comissão             
organizadora a partir do dia 06/10/16. Os trabalhos premiados poderão ser indicados para             
integrarem o Ebook do CCBS, a ser publicado no final do ano. 

Trabalhos não aprovados não serão apresentados na Mostra. Solicitamos especial atenção           
dos professores Orientadores. Os trabalhos não serão aceitos sem o aval prévio do             
professor orientador do estudo. 



  

APRESENTAÇÃO E FORMATAÇÃO DO PÔSTER 

O tamanho do pôster será de 60X90cm. Nele devem constar o título do trabalho, autores,               
instituição, introdução, objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões,       
palavras-chave e referências. Tabelas e figuras poderão ser utilizadas para melhor           
compreensão do trabalho. Não utilizar nomes de produtos, empresas ou marcas           
registradas. 
O título deve ser atraente e solicita-se atenção especial à correção ortográfica, e a              
qualidade das imagens. O texto deve ser legível a 2 metros de distância. O material deverá                
ser adequado à fixação com fita dupla-face ou similar. A fita será fornecida pela organização               
do evento. 
O pôster deverá permanecer exposto das 8h20min às 11h40min, sendo que o horário             
previsto para fixação do mesmo deverá ser às 8h no hall de entrada do Prédio 16. 
No dia da apresentação é importante permanecer ao lado do pôster no mínimo um dos               
autores para responder a eventuais perguntas, sob pena de redução de nota. 
A comissão organizadora não se responsabilizará pelo pôster que não for retirado na data e               
horário divulgados. 

APRESENTAÇÃO ORAL 

A comissão organizadora selecionará os trabalhos que serão apresentados de forma oral.            
Serão indicados um (1) trabalho por área, na modalidade oral e os horários de              
apresentação e local serão enviados via email. 
A apresentação oral terá duração de até 15 (quinze) minutos. Será disponibilizado o recurso              
audiovisual “data show” e notebook da instituição. É dever dos participantes, verificar a             
compatibilidade do apresentador de lâminas com o notebook utilizado na instituição.           
Recomenda-se salvar a apresentação em formato PDF para evitar desconfiguração. 
Deverá constar na apresentação: Título do trabalho, autores, introdução, objetivos,          
procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e referências. 
Para trabalhos apresentados de forma oral não será necessária a confecção de pôster. 
  
AVALIAÇÕES DOS PÔSTERES E APRESENTAÇÕES 
As apresentações dos trabalhos selecionados no formato oral, ocorrerão entre 8h30min às            
09:50 horas. A avaliação dos trabalhos selecionados como pôsteres ocorrerá entre as 10h             
às 11h10min realizada por uma comissão avaliadora formada por professores de cursos de             
graduação da Univates. A entrega de prêmios de destaque em cada categoria acontecerá             
entre 11h15min às 11h30min. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1. Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito nas apresentações da III Mostra de              
Trabalhos Acadêmicos do Curso de Fisioterapia. 

2. A Comissão julgadora irá escolher o trabalho destaque acadêmico 2016 para cada            
uma das categorias; 

3. Não serão aceitas mudanças nos trabalhos já enviados; 
4. Será emitido certificado para a apresentação de pôster e certificado para todas as             

apresentações orais; 
5. Os certificados de apresentação de pôster e apresentação oral serão retirados na            

Secretaria de Eventos da Univates. 



6. Será permitido até três trabalhos por estudante. 
  
  
7. Categorias de trabalho 

A) Atenção fisioterapêutica na saúde da comunidade – enquadram-se nesta          
categoria trabalhos desenvolvidos no decorrer de disciplinas, projetos de         
extensão e pesquisa, atuação em campos de estágio que envolva a promoção            
da saúde da comunidade. Ações de educação em saúde, prevenção de doenças            
e agravos, orientações a grupos etários e específicos, projetos e trabalhos de            
conclusão de curso. 

B) Atuação fisioterapêutica nos processos de reabilitação – enquadram-se         
nesta categoria atividades de estudos de caso, descrição de atendimentos,          
elaboração de processos de reabilitação desenvolvidos nas disciplinas, áreas de          
estágio supervisionados, projetos de pesquisa e/ou de extensão, projetos e          
trabalhos de conclusão de curso. 

C) Atuação fisioterapêutica no ambiente hospitalar: neste item serão aceitas          
inscrições de trabalhos que envolvam a atenção ao usuário hospitalizado, em           
cuidado intensivo ou não, que abranjam a atenção fisioterapêutica. Bem como,           
serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica que discutam a atuação deste           
profissional frente a determinadas técnicas de atuação. Serão aceitas inscrições          
de trabalhos desenvolvidos em disciplinas, projetos de extensão e ou pesquisa,           
projetos e trabalhos de conclusão de curso. 

D) Trabalhos de Revisão Bibliográfica na área da Fisioterapia (Prevenção,          
promoção e reabilitação): nesta categoria enquadram-se estudos dos sinais e          
manifestações clínicas de doenças nas quais a fisioterapia poderá ter forte           
influência na promoção, prevenção e reabilitação. Configura-se por estudos de          
revisão bibliográfica realizados em diferentes áreas do conhecimento        
fisioterapêutico. 

E) Categoria Egressos: enquadram-se os trabalhos produzidos por egressos da          
Instituição. O objetivo é promover o trabalho realizado por Fisioterapeutas          
graduados na Univates. 

  
8. Inscrições para ouvintes através do site da Univates, na agenda de eventos, até             

dia 24 de outubro de 2017. 
  

9. Representantes Institucionais: 

Diretora do CCBS: Prof.ª Dra. Magali Grave 

Pró-reitor de Ensino: Prof. Dr. Carlos Cândido da Silva Cyrne 

Pró-reitor de Pesquisa: Prof.ª Dra. Maria Madalena Dullius 

Coordenadora do curso de Fisioterapia: Prof.ª Dra. Lydia C. E. Koetz 

 

 



10. Comissão organizadora: 

Prof. Me. Eduardo Sehnem 

Prof. Dr. Glademir Schwingel 

Prof. Dr. João Tassinary 

Prof. Dra. Alessandra Kerkhoff 

 


