
 

 

REGRAS PARA CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS 

  

- Serão aceitos resumos escritos em língua portuguesa.  

- Enviar o arquivo no formato .doc ou .docx, seguindo o modelo do template, disponível no site 

do PROCFIS. 

- Os resumos deverão ser enviados para o email cienciasfisiologicas.ufs@gmail.com, com o 

assunto “V CiFi”, até o dia 29 de outubro de 2019.  

Somente serão analisados pela Comissão Avaliadora os resumos que estiverem de acordo com 

as regras que seguem.   

 

1. DA CONFECÇÃO DO RESUMO 

1.1. O resumo deverá ser redigido em um único parágrafo, de forma estruturada, buscando-se 

o máximo de precisão e concisão. O número máximo é de 300 palavras, excluídos o título, nome 

dos autores, afiliação institucional e descritores. O uso de abreviaturas somente será permitido 

se precedidos por uma menção anterior no texto.   

1.2. O título deve ser preciso e conciso. Inserir o título em letras maiúsculas (caixa alta).  

1.3. Informar a(s) Instituição(ões) do(s) autor (es). Inserir o nome da Instituição com a primeira 

letra de cada palavra em maiúsculo, seguido da sigla. Ao inserir mais de um Instituição, separá-

las por ponto e vírgula.  Exemplo: Universidade Federal de Sergipe - UFS; Universidade 

Tiradentes – UNIT.   

1.4. O resumo deve conter uma breve introdução, o(s) objetivo(s) do trabalho, a descrição dos 

procedimentos usados (Métodos), os resultados obtidos e a conclusão.   

1.5. Na sequência, apresentar 5 descritores, separados por ponto e vírgula. Sugere-se a consulta 

aos DeCS – Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde do Lilacs 

(http://decs.bvs.br) ou ao MeSH – Medical Subject Headings do Medline 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).   

1.6. Agradecimentos: inserir os agradecimentos após os descritores.  
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1.7. Inserir o nome dos autores e identificar o autor apresentador.   

2. DA APROVAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS   

O processo de aprovação será realizado do seguinte modo:   

2.1. Revisão e avaliação: todos os resumos que estiverem de acordo com este regulamento 

serão avaliados, de modo independente e sigiloso, por dois consultores titulados, membros da 

Comissão Avaliadora de Temas Livres.   

2.2. Cada consultor atribuirá uma nota (0 a 10), com base nos seguintes critérios:  - Atualidade, 

originalidade e relevância do tema (1,0);  - Pertinência do título (1,0); - Introdução 

contextualizada (1,0); - Pertinência dos objetivos e coerência das hipóteses (quando houver) 

(1,0);  - Adequação, qualidade e descrição do método (1,0); - Relevância dos resultados e 

coerência com o método (1,0); - Fundamento, coerência e alcance da conclusão (1,0); - 

Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade)(1,0); - Relevância das 

implicações práticas e/ou clínicas advindas do estudo (2,0).  

2.3. A nota final dos resumos será calculada pela média das notas atribuídas em cada item. 

2.4. Serão aceitos para apresentação os resumos com nota final maior ou igual a 7 (sete).   

2.5. Os 3 (três) melhores trabalhos receberão Certificados de Mérito Acadêmico e o melhor 

dentre eles, receberá Certificado de Menção Honrosa. A divulgação do resultado e premiação 

será realizada no encerramento do evento.  

2.6. Todos os resumos submetidos serão analisados por um processo de revisão por pares. A 

decisão final de aceitação dos trabalhos é exclusiva da Comissão Científica do V Encontro do 

PROCFIS.  

2.7. Os resumos que apresentarem notas extremamente discrepantes após a avaliação da 

Comissão Avaliadora serão revisados conjuntamente pela Comissão Científica do V Encontro do 

PROCFIS.  

3. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

3.1. A divulgação dos horários de apresentação dos trabalhos aprovados será feita na página do 

PROCFIS.   

3.2. Os resumos selecionados para apresentação oral terão 10 minutos para apresentação do 

trabalho e 10 minutos para arguição.   

3.3. Todos os arquivos deverão ser enviados com antecedência, por e-mail, em data a ser 

informada aos selecionados. 

3.4. A sala e o horário para apresentação oral serão divulgados no momento da divulgação dos 

trabalhos aceitos. 

  



 

 

O TÍTULO DEVE SER ESCRITO AQUI EM LETRAS MAIÚSCULAS EM PARÁGRAFO JUSTIFICADO 

Autor Sobrenome1, Autor Sobrenome2, Autor Sobrenome3  

1Departamento de Fisiologia. Universidade Federal de Sergipe – UFS. 

2Programa de Pós-graduação em Ciências Fioslógicas. Universidade Federal de Sergipe – UFS. 

3Departamento de Fisioterapia. Universidade Federal de Sergipe – UFS.  

Introdução: O resumo deverá ser redigido em um único parágrafo, de forma estruturada, 

buscando-se o máximo de precisão e concisão. Objetivos: O número máximo é de 300 palavras, 

excluídos o título, nome dos autores, afiliação institucional e descritores. Métodos: O uso de 

abreviaturas somente será permitido se precedidos por uma menção anterior no texto. O título 

deve ser preciso e conciso. Inserir o título em letras maiúsculas (caixa alta). Informar a(s) 

Instituição(ões) do(s) autor (es). Inserir o nome da Instituição com a primeira letra de cada 

palavra em maiúsculo, seguido da sigla. Resultados: Ao inserir mais de um Instituição, separá-

las por ponto e vírgula.  Exemplo: Universidade Federal de Sergipe - UFS; Universidade 

Tiradentes – UNIT. O resumo deve conter uma breve introdução, o(s) objetivo(s) do trabalho, a 

descrição dos procedimentos usados (Métodos), os resultados obtidos e a conclusão. Na 

sequência, apresentar 5 descritores, separados por ponto e vírgula. Conclusão: Sugere-se a 

consulta aos DeCS – Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde do Lilacs 

(http://decs.bvs.br) ou ao MeSH – Medical Subject Headings do Medline 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).  

Descritores: palavra1; palavra2; palavra3; palavra4; palavra5. 

Agradecimentos: inserir os agradecimentos após os descritores, a exemplo de Capes, CNPq, 

FAPITEC, etc.  

 


