Regras para submissão de resumos
Pontos chave


Para submeter o resumo, o apresentador deve estar inscrito no evento.



O mesmo autor não pode ser designado para apresentar mais de 3 resumos. Caso
necessário, os demais coautores devem ser atribuídos como apresentadores.



A submissão dos resumos será apenas pelo Serviço de Submissão de Resumos online
(http://evesix.insix.com.br/evento/Default.aspx).



Os resumos enviados por fax ou e-mail não serão aceitos.



Data de abertura do Serviço de Submissão de Resumos online: 24 de novembro de 2017.

Informações gerais
Enquanto você não selecionar SIM, quando perguntado se deseja enviar seu resumo, o mesmo
será salvo com rascunho. Você poderá então revisá-lo e enviá-lo mais tarde (mas apenas antes
do prazo).
Obs: Os resumos que permanecerem como rascunho após o prazo de submissão não serão
processados e, portanto, não serão considerados para seleção.
Mudanças e correções
Uma vez submetido, não é possível fazer correções no conteúdo ou informação do resumo
(como detalhes do apresentador, categoria, lista de autores, etc ...). A ASSOBRAFIR não está
autorizada a fazer alterações em uma submissão. Para efetuar uma correção no resumo, você
deve primeiro excluí-lo e em seguida enviar uma nova versão corrigida antes do prazo (veja
abaixo o procedimento de exclusão). Observe que a substituição do seu resumo não é possível
após o prazo. No caso de identificação de erros no seu resumo após o prazo, você pode indicar
a correção durante a apresentação no congresso. No entanto, as mudanças não serão incluídas
nas publicações. Se aceito, o seu resumo será publicado conforme enviado.
Exclusão de submissão
Se você deseja excluir um resumo submetido, notifique-nos o mais rápido possível em
trabalhoscientificos@eventussystem.com.br, indicando o título e o número do resumo a ser
excluído.
Note que solicitações de exclusão ainda serão aceitas após o fechamento do serviço de
submissão, mas os resumos ainda podem aparecer nas publicações. Todos os pedidos de
exclusão devem ser recebidos por escrito (por e-mail) até o dia 10 de agosto de 2018 para evitar
que os resumos sejam publicados.

Passo 1: Informação do resumo
Título
Máximo de 200 caracteres (com espaços) digitado em minúsculas, exceto para a letra inicial,
abreviaturas e nomes de estudos. Atente para o fato que seu título pode ser truncado se você
copiar e colá-lo no campo. Não inclua autores, instituições, nomes de cidades e marcas
comerciais no título.
Categorias (áreas temáticas)
Você deve selecionar uma das seguintes categorias, a qual seu resumo melhor se enquadra.
Certifique-se de selecionar a categoria apropriada (melhor correspondência), pois essa escolha
determinará a escolha dos avaliadores do seu resumo. Resumos submetidos sob uma categoria
que não corresponde ao assunto do resumo podem receber uma pontuação menor dos
avaliadores.
1. Fisioterapia Respiratória – Adulto
2. Fisioterapia Cardiovascular – Adulto
3. Fisioterapia Cardiorrespiratória – Neonatal e Pediátrica
4. Fisioterapia em Terapia Intensiva – Adulto
5. Fisioterapia em Terapia Intensiva – Neonatal e Pediátrica
6. Estudos em modelos animais
7. Práticas de Ensino, Gestão e Extensão
Opções de submissão
Você pode optar por submeter seu resumo de acordo com uma das seguintes opções:
Submissão padrão:
Os resumos selecionados, se aceitos, serão considerados para apresentação oral ou
apresentação como pôster (moderado ou temático).
Prêmio Jovem Pesquisador (PJP):
Submissão para o concurso “Prêmio Jovem Pesquisador”. Os resumos selecionados serão
apresentados oralmente em uma das sessões do PJP: Fisioterapia Cardiorrespiratória (inclui as
categorias 1-3 e 6) ou Fisioterapia em Terapia Intensiva (inclui as categorias 4-6).
Nota especial para a submissão ao PJP: se você não é o primeiro autor/apresentador e está
submetendo o resumo, você deve inserir a data de nascimento do primeiro autor, uma vez que

esta data será o ponto qualificado para a validação da opção. Os resumos com datas de
nascimento não elegíveis serão automaticamente removidos desta opção e classificados como
resumos de "submissão padrão".
Obs.: Para apresentar o seu resumo em uma das sessões do PJP, você deve ter nascido no dia
10 de outubro de 1983 ou após esta data (35 anos ou menos no SIFR 2018).
Note que, de modo padrão, o primeiro autor deve ser o apresentador, se não, ele/ela precisa
ser capaz de explicar seu papel na pesquisa. Além disso, durante a sessão de apresentação, os
apresentadores estarão competindo e serão classificados de acordo com critérios como:
originalidade, conteúdo científico, apresentação e respostas às perguntas.
Se o seu resumo for selecionado para uma das sessões de PJP, você receberá instruções
específicas. Os prêmios serão entregues à melhor pontuação geral na avaliação (ver seção de
Prêmios).
Destacamos o fato de que o prêmio e o diploma serão endereçados ao(à) apresentador(a) e o
certificado será para a equipe.
Os resumos não selecionados para as sessões do PJP serão automaticamente considerados
como submissão padrão.
Prêmio de Inovação Tecnológica (PIT):
Submissão para o concurso “Prêmio de Inovação Tecnológica”. Os resumos selecionados serão
apresentados oralmente na sessão do PIT.
Nota especial para a submissão ao PIT: Serão considerados como de inovação tecnológica os
resumos que apresentem soluções ou propostas de solução para problemas relacionados à
fisioterapia respiratória, cardiovascular ou em terapia intensiva, nos seus diversos campos de
ação (prevenção, educação, avaliação, intervenção, gestão) e níveis de atenção (primária,
secundária e terciária), independente da faixa etária. A inovação tecnológica pode estar
relacionada com produtos (equipamentos, aplicativos, softwares, ...) e/ou processos.
Observe que, de modo padrão, o primeiro autor deve ser o apresentador, se não, ele/ela precisa
ser capaz de explicar seu papel na pesquisa. Além disso, durante a sessão de apresentação, os
apresentadores estarão competindo e serão classificados de acordo com critérios como:
criatividade, inovação, aplicação prática, potencial de impacto, apresentação e respostas a
perguntas.
Se o seu resumo for selecionado para uma sessão de PIT, você receberá instruções específicas.
Os prêmios serão entregues à melhor pontuação geral na avaliação (ver seção de Prêmios).
Destacamos o fato de que o prêmio e o diploma serão endereçados ao(à) apresentador(a) e o
certificado será para a equipe.
Os resumos não selecionados para sessões de PIT serão automaticamente considerados como
submissão padrão.

Passo 2: Autores e instituições no resumo
Lista de autores
Por padrão, o primeiro autor deve ser o apresentador do resumo. No entanto, isso pode ser
modificado através de formulário on-line disponível em agosto de 2018. Em todos os casos, o
apresentador deve fazer parte da lista de autores incluído no resumo submetido e ser capaz de
explicar o seu papel na pesquisa durante a apresentação. Você pode inserir até 8 autores na
lista de autores, incluindo o apresentador. Os nomes dos autores serão publicados conforme
listado no formulário de inscrição. Certifique-se de ter inserido a lista completa de autores e de
que as informações fornecidas para cada autor estão corretas, uma vez que nenhuma alteração
será possível após a submissão do resumo (ver parágrafo Mudanças e correções acima).
A ordem e os detalhes dos autores (nomes, cidades, afiliações) serão publicados conforme
informado pelo responsável pela submissão.
O responsável pela submissão certifica que ele/ela tem permissão de todas as pessoas que
forem inseridas como coautores para serem listadas no resumo e que eles/elas estão cientes
de que seus nomes aparecerão em todas as publicações.
Se nenhum dos autores puder apresentar o resumo durante o congresso, o resumo deve ser
excluído. Os resumos não excluídos dentro do prazo estipulado e não apresentados serão
considerados como "não apresentados". O resumo, portanto, será removido das publicações
do congresso (aplicativo móvel e anais – suplemento online) e o certificado de apresentação
não será entregue.
Instituições
Você será solicitado a informar sua instituição quando você designar o apresentador e a lista
de autores.

Passo 3: Conteúdo do resumo
Os resumos podem ser submetidos em Português ou Inglês com gramática e ortografia
adequadas para publicação. Em caso de dúvida, providencie a revisão do seu resumo antes da
submissão.
Revisão narrativa da literatura, estudos de caso comuns (condição não rara) ou descrição de
protocolos sem resultados não serão aceitos.
Resumo contendo estudos clínicos: estudos envolvendo seres humanos, material humano ou
dados humanos, devem ter sido realizados de acordo com a Declaração de Helsinque, de acordo
com a legislação nacional – se aplicável, e aprovado por um comitê de ética apropriado. Por
favor, informe o número de registro no campo apropriado.
Resumo contendo estudos em animais: o estudo deve seguir o "Guia para o Cuidado e Uso de
Animais Experimentais" publicado pelo National Institutes of Health (NIH, revisado em 2011,

oitava edição) e de acordo com a legislação nacional – se aplicável, e aprovado por um comitê
de ética apropriado. Por favor, informe o número de registro no campo apropriado.
* A opção "não se aplica" deve ser selecionada no momento da submissão quando esta regra
não se aplica devido à natureza do trabalho.
A seguinte estrutura deve estar presente no seu resumo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução
Objetivo(s)
Método
Resultados
Conclusão(ões)
Descritores

*Descritores: Inclua 3 descritores. Recomenda-se usar termos descritos no Medical Subject
Headings (MESH; http://www.nlm.nih.gov/mesh/) ou no Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS; http://decs.bvs.br/).
Não há um número máximo de palavras, mas sim um tamanho máximo total dos resumos de
3000 caracteres, incluindo espaços.
O limite de caracteres não inclui o título e os autores. Somente o texto e espaços do resumo
serão considerados.
Não copie e cole símbolos no seu texto. Use os símbolos fornecidos no ícone Ω.
Tabelas, imagens e figuras
Não é permitido incluir TABELAS, IMAGENS ou FIGURAS nos resumos.
Apoio financeiro
Todas as fontes de apoio financeiro (incluindo subsídios governamentais) para a pesquisa
devem estar listadas nesta seção. Todas as abreviações das agências de financiamento devem
ser explicadas. Esta informação será publicada.
Importante
Como o processo de classificação e seleção é cegado, o título e o texto do corpo não devem
conter recursos de identificação, ou seja, informações como:


Nomes (autores ou outros)



Nomes de instituições (hospitais, universidades, clínicas,…)



Cidades

Também não é permitido descrever


Nome de marcas. Use nomes de equipamentos/drogas de modo genérico



Nome ou localização de empresas



Website ou endereço de e-mail

O não cumprimento dos requisitos acima pode levar à rejeição automática da submissão ou
essas informações podem ser excluídas e reformulações no texto podem ocorrer.
Além disso, o Comitê de Avaliação de Resumos (avaliadores) irá identificar resumos relativos à
promoção comercial de um produto, e notificará o Comitê de Seleção de Resumos do SIFR.
Não inclua informação de apoio financeiro no conteúdo do resumo. Use o campo apropriado.
Não cite referências em resumo. Como elas não são permitidas, serão excluídas.
Não inclua símbolos de direitos autorais ou marcas registradas.
Limite o uso de siglas e abreviações. Defina siglas ou abreviações na primeira utilização e as
coloque entre parênteses.

Passo 4: Visualização e submissão do resumo
Verifique os resumos cuidadosamente para evitar erros antes da submissão, verifique a
ortografia e a gramática. O resumo será avaliado e publicado (se aceito) conforme foi
submetido – SEM EXCEÇÕES.
Não esqueça de clicar no botão SIM, quando perguntado se deseja enviar seu resumo, para
validar a submissão do resumo. Depois de ter enviado o seu resumo, você receberá
imediatamente uma confirmação automática por e-mail informando o número do resumo
(certifique-se de indicar seu endereço de e-mail corretamente!). Use esta referência (número)
em toda as futuras mensagens. Se você não receber esta confirmação, entre em contato
conosco enviando mensagem para trabalhoscientificos@eventussystem.com.br.
Cada autor pode enviar até três resumos. No entanto, não há limite para o número de resumos
em que um indivíduo pode aparecer como coautor.
A mesma pesquisa não pode ser submetida duas vezes, mesmo sob uma categoria diferente ou
com um título diferente. Se você enviar dois resumos com o mesmo conteúdo, o serviço de
submissão de resumos manterá automaticamente o resumo mais recente e excluirá o outro.
Se você tiver dificuldades ao submeter seus resumos ou se precisar de mais informações, entre
em contato conosco (trabalhoscientificos@eventussystem.com.br).

Notas e resultado da avaliação dos resumos
Todos os resumos serão cegados para posterior revisão pelos membros do Comitê de Avaliação
de Resumos (avaliadores). Cada avaliador é selecionado pelo Comitê de Seleção de Resumos do
SIFR para revisar os resumos das categorias que melhor se adequam aos seus conhecimentos.
As submissões serão revisadas por pares para: conteúdo científico, apresentação lógica e
interesse atual do assunto para a comunidade científica.
A seleção final será feita em julho de 2018 pelo Comitê de Seleção de Resumos do SIFR, que
determinará o formato, dia e hora da apresentação para cada resumo. Nenhum
reagendamento ou mudanças serão permitidos.
Os resumos aceitos serão selecionados como apresentações orais ou pôsteres moderados ou
apresentações de pôsteres temáticos, com base em sua nota:
Apesentações orais
Os apresentadores irão resumir suas pesquisas em uma apresentação de oito minutos e
interagir com a plateia. As discussões serão lideradas por especialistas que presidem a sessão.
Os apresentadores estarão em competição pela "Melhor Apresentação Oral".
Apresentação de pôster moderado
Pesquisa apresentada em formato de pôster aos moderadores em frente ao público, que será
convidado a participar da discussão. Os apresentadores estarão em competição pelo "Melhor
Pôster Moderado".
Apresentação de pôster temático
Os pôsteres consistem em exibição visual da pesquisa, que será visitada por pesquisadores. As
sessões de pôster temático são um formato bastante popular, nas quais a comunidade científica
se encontra para discussões e troca de experiências. Os resumos estarão em competição pelo
"Melhor Pôster Temático".
As apresentações, incluindo perguntas e respostas, serão realizadas em português. No entanto,
se você é um apresentador estrangeiro, você pode optar por apresentar em Inglês ou Espanhol.
Neste caso, o Comitê de Seleção de Resumo irá enviar instruções específicas.
Todos os apresentadores serão notificados por e-mail em julho de 2018 sobre o resultado
(aceito ou não aceito) do processo de revisão e seleção. Certifique-se de que o e-mail fornecido
esteja correto, pois todas as mensagens serão enviadas via e-mail.
*As instruções e diretrizes relativas à apresentação dos resumos serão fornecidas online.

Prêmios
Prêmio Jovem Pesquisador (PJP)
Os três primeiros colocados em cada sessão do PJP receberão certificados. A melhor
apresentação de cada sessão do PJP será premiada (veja o quadro de prêmios abaixo).
Prêmio de Inovação Tecnológica (PIT)
Os três primeiros colocados na sessão do PIT receberão certificados. A melhor apresentação da
sessão do PIT será premiada (veja o quadro de prêmios abaixo).
Prêmio para apresentação oral
Os três primeiros colocados em cada categoria de apresentação oral receberão certificados. O
primeiro colocado de cada categoria de apresentação oral será premiado (veja o quadro de
prêmios abaixo).
Prêmio para pôster moderado
Os três primeiros colocados em cada categoria de apresentação de pôster moderado receberão
certificados. O primeiro colocado de cada categoria de apresentação de pôster moderado será
premiado (veja o quadro de prêmios abaixo).
Prêmio para pôster temático
Os cinco melhores trabalhos em cada categoria, avaliados pelo Comitê de Avaliação de
Resumos, receberão certificados. O primeiro colocado de cada categoria de apresentação de
pôster temático será premiado (veja o quadro de prêmios abaixo).

QUADRO DE PREMIAÇÃO DOS RESUMOS – SIFR 2018
MODALIDADE

CATEGORIA (ÁREA TEMÁTICA)

INSCRIÇÃO
CERTIFICADO
SIFR 2020

DIPLOMA
E PRÊMIO*
(R$ 1.500,00)

PJP

FT Cardiorrespiratória

3 melhores

1º lugar

1º lugar

PJP

FT em Terapia Intensiva

3 melhores

1º lugar

1º lugar

PIT

Geral

3 melhores

1º lugar

1º lugar

ORAL

FT Cardiovascular

3 melhores

1º lugar

1º lugar

ORAL

FT Respiratória

3 melhores

1º lugar

1º lugar

ORAL

FT em Terapia Intensiva

3 melhores

1º lugar

1º lugar

P. MODERADO

FT Cardiovascular

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

FT Respiratória

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

FT em Terapia Intensiva

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

FT Cardiorrespiratória (Neo/Ped)

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

FT Terapia Intensiva (Neo/Ped)

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

Estudo em modelos animais

3 melhores

1º lugar

-

P. MODERADO

Práticas de Ensino, Gestão e Extensão

3 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

FT Cardiovascular

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

FT Respiratória

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

FT em Terapia Intensiva

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

FT Cardiorrespiratória (Neo/Ped)

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

FT Terapia Intensiva (Neo/Ped)

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

Estudo em modelos animais

5 melhores

1º lugar

-

P. TEMÁTICO

Práticas de Ensino, Gestão e Extensão

5 melhores

1º lugar

-

PJP: Prêmio Jovem Pesquisador; PIT: Prêmio de Inovação Tecnológica; P: Pôster; FT:
Fisioterapia; Neo: Neonatal; Ped: Pediátrica. *O prêmio e o diploma serão endereçados ao(à)
apresentador(a).

Política de não comparecimento
A submissão de um resumo constitui um compromisso do(s) autor(es) para apresentar o
trabalho, se aceito. A falta de apresentação, se não for justificada (exclusão da submissão), será
identificada como "sem exibição" e comprometerá a aceitação de resumos no futuro.
Todas as despesas (deslocamento, hospedagem, ...) associadas à apresentação de um resumo
são de responsabilidade do apresentador.

Publicação de resumos
Os resumos aceitos serão publicados em um suplemento on-line da ASSOBRAFIR Ciência (Anais
do SIFR 2018).
Obs: Os resumos aceitos, mas não apresentados, serão removidos das publicações do congresso
(aplicativo móvel e anais – suplemento on-line).

Embargo
Os resumos aceitos estão sob embargo até uma semana antes do congresso. A partir daquele
momento, eles estarão disponíveis no aplicativo móvel e anais do SIFR 2018.
Até a apresentação no SIFR 2018, os resumos aceitos não devem ser publicados em outras
revistas e/ou publicações online ou apresentados em qualquer congresso internacional.
Quebra da política de embargo por um apresentador ou coautor implicará em:


Exclusão da apresentação no SIFR 2018



Proibição de enviar resumos a qualquer evento da ASSOBRAFIR por um ano.

Afirmação de originalidade e transferência de direitos autorais
Ao enviar seu trabalho à ASSOBRAFIR, você concorda em ter os nomes de autores, afiliação e
material biográfico utilizados em conexão com a publicação de seu trabalho.
Autor(es) representa(m) e garante(m) que é(são) o(s) único(s) autor(es) do trabalho, que todos
os autores participaram e concordam com o conteúdo e as conclusões do trabalho e que o
trabalho não infringe direitos autorais, proprietários ou pessoais de terceiros.
O conteúdo dos resumos pertence ao(s) autor(es). No entanto, se o resumo for aceito, o
responsável concorda, em nome de todos os coautores, a transferir e atribuir à ASSOBRAFIR os
direitos de reformatar, publicar, reproduzir, distribuir e preparar trabalhos derivados, como
comunicações à imprensa e/ou produtos educacionais de maneira direta ou com participação
de parceiros. Isso inclui o uso em bancos de busca de dados, seja impresso, eletrônico (ex.:
aplicativo móvel) ou outros meios.

O(s) autor(es) mantêm o direito, após a apresentação no SIFR 2018, para posteriormente incluir
o resumo em artigos, livros ou trabalhos derivados em que seja(m) autor(es) ou editor(es),
desde que o referido uso não implique o endosso da ASSOBRAFIR.
O responsável pela submissão, assina em nome de todos os coautores. Ele/ela aceita a
responsabilidade pelas regras atuais para submissão e apresentação em nome de todos os
coautores.

Privacidade das informações
Ao certificar que você leu estas regras de submissão, você também confirma ter recebido a
aprovação prévia dos coautores para fornecer seus dados à ASSOBRAFIR. As informações que
você fornece nesta submissão são necessárias para prepará-la e serão guardadas nos arquivos
de dados da ASSOBRAFIR. Estes dados poderão ser utilizados para fins de marketing e
comunicação apenas pela ASSOBRAFIR e seus contratados. Você tem o direito absoluto de
acessar, alterar e se opor a qualquer uso desses dados pessoais, escrevendo para a ASSOBRAFIR
no endereço abaixo:
ASSOBRAFIR
Rua Leandro Dupre, 41 - Vila Clementino
CEP: 04025-010
São Paulo, SP, Brasil

