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CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

 

IV SEMANA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA UNIFAEMA 

VI ENCONTRO CIENTÍFICO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA (ECAF) 

UNIFAEMA 

 

TEMA: INTEGRALIZANDO A FISIOTERAPIA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO. 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

ABERTURA: 

 

As atividades de extensão universitária têm ganhado espaço crescente no meio 

acadêmico. Fomentar a produção de trabalhos científicos e a realização de pesquisas ainda 

durante a carreira acadêmica é fundamental para a formação de profissionais críticos, 

engajados e com conhecimentos capazes de transformar a realidade de uma comunidade. 

Neste sentido, os programas de extensão universitária é um dos pilares que compõem a 

tríade que fomenta a formação universitária e isso constitui uma revolução importante em 

suas dimensões curriculares. Diante do exposto, esta programação idealizada como IV 

Semana Acadêmica de Fisioterapia e VI Encontro Científico Acadêmico de 

Fisioterapia (ECAF) do UNIFAEMA tem como objetivo, fomentar a realização de 

pesquisas cientificas entre os acadêmicos do Curso de Fisioterapia. 

A Coordenação do Curso de Fisioterapia torna pública as normas para inscrição, 

submissão e apresentação de trabalhos científicos na IV Semana Acadêmica de 

Fisioterapia e VI Encontro Científico Acadêmico de Fisioterapia (ECAF) do 

UNIFAEMA que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2022. 

 

I - DAS INSCRIÇÕES: 

 

a) As inscrições no evento deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site do evento 

link:https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-

cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864  no período de 01 de setembro 

de 2022 até 14 de outubro de 2022. 

https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864
https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864
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b) Os estudantes que realizarem as inscrições até o dia 10 de outubro de 2022 terão 

desconto de 5% no valor da inscrição, os mesmos deverão utilizar o cupom de 

desconto: FISIOTERAPIAUNIFAEMA2022 para que o desconto seja concedido 

no ato da inscrição. 

 

II - DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 

 

a) A programação é organizada pela Coordenação do Curso de Fisioterapia 

juntamente com os docentes do colegiado do curso, com o intuito de comemorar 

o Dia do Fisioterapeuta que é celebrado no Dia 13 de Outubro, bem como 

fomentar a integração, participação e produção científica, que é fundamental 

durante a formação acadêmica afim de garantir ainda mais a formação de 

profissionais críticos, engajados e com conhecimentos capazes de transformar a 

realidade de uma comunidade. 

 

 

 

 

 

  

        19/10/2022 – QUARTA FEIRA 

19:00  - 19:30 HORAS ABERTURA DO EVENTO (1º Dia). 

19:30 – 20:30 HORAS PALESTRA – CREFITO 18 – ações do conselho. 
 
PALESTRANTE: Fisioterapeuta Drº Rodrigo Moreira Campos (Presidente 

do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região. 

20:30 – 20:40 HORAS INTERVALO. 

20:40 – 22:00 HORAS MESA REDONDA: Como Vivem os Residentes? 
 
PARTICIPANTES: Egressos do Curso de Fisioterapia do UNIFAEMA 
inscritos em Programas de Residência em Fisioterapia. 

22:00 – 22:40 HORAS ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA (SORTEIO). 
Coffee break. 

 

        20/10/2022 – QUINTA FEIRA 

19:00  - 19:30 HORAS ABERTURA DO EVENTO (2º Dia) / DIRECIONAMENTO AOS 
CURSOS. 

19:30 – 22:00 HORAS MINICURSO A - SALA 18C: 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 

Auditório do Centro Universitário FAEMA / UNIFAEMA. 
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AVALIAÇÃO DOS LIMIARES DOLOROSOS POR ALGOMETRIA E O 
MANEJO DA DOR CRÔNICA. 
 
PROFISIONAL: Fisioterapeuta Drº Douglas Barbosa Dantas.  

 

MINI-CURSO B - SALA 11D: 
 
DOR CIÁTICA: DA AVALIAÇÃO AO TRATAMENTO. 
 
PROFISSIONAL: Fisioterapeuta Dra. Jéssica Bomfim Palhano. 
 

22:00 – 22:40 HORAS INTERVALO / Coffee break. 

 

 

        21/10/2022 – SEXTA FEIRA 

19:00  - 19:30 HORAS ABERTURA DO EVENTO (3º Dia). 

19:30 – 20:30 HORAS PALESTRA:  
Prática Baseada em Evidências 
 
PALESTRANTES:  
Profa. Ma. Patricia Caroline Santana e equipe de apresentação. 
 

20:30 – 21:30 HORAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS APROVADOS. 

21:30 – 21:40 HORAS INTERVALO. 

21:40 – 22:00 HORAS PREMIAÇÕES PARA OS 3 MELHORES TRABALHOS. 

22:00 – 22:40 HORAS ENCERRAMENTO DO EVENTO / ENTREGA DOS CERTIFICADOS / 
COQUETEL DE ENCERRAMENTO. 

 

 

III – DAS SUBMISSÕES: 

 

a) Cada trabalho poderá ter no máximo 4 (quatro) autores e 1 (um) orientador, e para 

submissão do trabalho obrigatoriamente todos os autores devem estar inscritos 

como participantes do evento; 

b) Para submeter o trabalho deverá ser utilizado o link https://www.even3.com.br/iv-

semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-

ecaf-unifaema-267864 específico na página do evento e poderá ser enviado até a data 

limite de 30 de setembro de 2022, às 23h59m; 

c) A Comissão científica divulgará até o dia 14 de outubro de 2022 o 

resultado da análise dos trabalhos inscritos, sendo divulgados apenas os 

TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO que acontecerá 

conforme cronograma do evento, sendo de total responsabilidade dos autores 

verificarem o resultado da análise; 

https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864
https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864
https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-de-fisioterapia-unifaema-xii-encontro-cientifico-academico-de-fisioterapia-ecaf-unifaema-267864
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d) A apresentação dos trabalhos aprovados será no formato de pôster com duração 

máxima de 20 minutos por trabalho, no dia 21 de outubro de 2022, sendo 

obrigatória a presença dos autores inscritos. Para apresentar e responder aos 

questionamentos da Comissão Científica deverão ser elencado um dos autores de 

preferência o primeiro autor dos trabalhos. 

e) Serão aceitos trabalhos de todas as categorias, sendo obrigatório 

serem Trabalhos Originais; 

f) Os trabalhos deverão estar no formato de COMUNICAÇÕES BREVES: que são 

manuscritos curtos, uma forma concisa, mas com descrição completa de uma 

pesquisa pontual ou em andamento (nota prévia), com documentação 

bibliográfica e metodologias completas, como um artigo científico original. 

 

IV – INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DOS TRABALHOS: 

a) O trabalho deverá conter os seguintes tópicos: Título (português e inglês); 

Resumo com Palavras-chave; Abstract com Keywords; Corpo do trabalho sem 

divisão de tópicos, porém seguindo a sequência - introdução, metodologia, 

resultados e discussão (podem ser incluídas no máximo duas tabelas e/ou duas 

figuras) conclusão e referências bibliográficas. As comunicações breves devem 

conter mínimo de sete e máximo de 12 páginas incluindo figuras, tabelas e 

referências bibliográficas. 

b) Os nomes dos autores devem ser listados pelo sobrenome seguido do 

prenome e abreviação dos nomes intermediários, separando-os por ponto e vírgula 

(;). Abaixo do título devem ser informados o Vínculo institucional e a 

graduação (se for o caso), referenciando-os aos respectivos autores com 

números em sobrescrito, e o E-mail do autor principal; 

c) Palavras chave: devem ser incluídas de 3 (três) a 5 (cinco) descritores abaixo 

da inserção dos autores, relacionadas à direita do título Palavras Chave em 

negrito e seguido por dois pontos (:). 

 

V – RESULTADOS: 
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a) Os trabalhos selecionados serão divulgados na página do curso de Fisioterapia e 

no e-mail do primeiro autor até o 14 de outubro de 2022; 

b) O local e horário das apresentações, que ocorrerão no dia 21 de outubro de 2022, 

estão indicados no item II deste edital.  

 

VI – INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS: 

a) O apresentador do trabalho deve ser o indicado durante o momento de submissão, 

não devendo ser esse o orientador do trabalho. 

b) O apresentador deve comparecer com 15 minutos de antecedência ao horário 

indicado para sua seção de apresentação. A ausência no horário previsto acarretará 

em desclassificação automática do trabalho. 

 

 

c) APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA PÔSTER: Os trabalhos selecionados 

para esta categoria serão apresentados, exclusivamente, no formato de pôster, 

sendo material impresso no tamanho de 90 cm de comprimento e 120 cm de altura.  

d) O pôster deve ser preparado de acordo com as seguintes normas:  

• O título do pôster deve ser idêntico ao do resumo enviado.  

• Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de 

acordo com a ordem indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.  

• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.  

• O nome do apresentador deve estar em NEGRITO.  

• O pôster deverá ser elaborado a partir de um layout padrão que será 

disponibilizado junto com o resultado dos trabalhos aprovados via e-mail 

e disponibilizados no site da instituição. 

e) O tempo de apresentação e exposição será até que seja finalizada a avaliação pela 

Comissão Científica do evento. Em caso de retirada do banner antes do 

encerramento oficial pela comissão, o trabalho será devidamente desclassificado 

e não receberá certificado de apresentação.  

 

V - JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES: 
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a) A avaliação da apresentação é de total responsabilidade da Comissão Científica, 

composta por pesquisadores ou professores universitários, e definida pela 

Comissão Científica da IV Semana Acadêmica de Fisioterapia e VI Encontro 

Científico Acadêmico de Fisioterapia (ECAF) do UNIFAEMA. 

b) A avaliação terá os seguintes critérios:  

• Importância científica do trabalho;  

• Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho;  

• Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho;  

• Emprego de metodologia científica na apresentação;  

• Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;  

• Didática e domínio do apresentador;  

• Qualidade, clareza e coerência do material apresentado;  

• Cumprimento do tempo de apresentação.  

c) A nota final do trabalho corresponderá à média aritmética das notas atribuídas 

pelos avaliadores.  

d) Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no momento 

da seleção dos resumos.  

 

VI - PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: 

a) Os três trabalhos com a maior nota de avaliação, obtidas após apresentação oral, 

serão premiados com troféu de acordo com as colocações 1º, 2º e 3º lugar, bem 

como uma premiação em valores, sendo R$300,00 (trezentos reais) 1º lugar; R$ 

200,00 (duzentos reais) 2º lugar e R$100,00 (cem reais) 3º lugar.  

b) Todos os trabalhos APROVADOS serão posteriormente publicados em edição 

especial nos anais da IV Semana de Fisioterapia e VI Encontro Científico 

Acadêmico de Fisioterapia (ECAF) do UNIFAEMA. 

c) Os certificados de todos os trabalhos apresentados serão disponibilizados no final 

de todo processo de apresentação e avaliação, sendo um único certificado com 

nome do autor, coautores e orientador do trabalho. 

d) A publicação do Anais da IV Semana de Fisioterapia e XII Encontro Científico 

Acadêmico de Fisioterapia (ECAF) do UNIFAEMA, será publicada na Revista 

Científica da Faculdade  de Educação e Meio Ambiente (ISSN 2179-4200) 
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Endereço eletrônico: https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-

FAEMA/about.  

 

 

Profª Ma. Jéssica Castro dos Santos 

Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia da FAEMA 

Portaria 013/2022/GR/UNIFAEMA 

 

https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/about
https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/about

