REGULAMENTO PARA O ENVIO DE TEMAS LIVRES (TRABALHOS CIENTÍFICOS)
O avanço no cuidado a pacientes hospitalizados, críticos e não críticos, incluiu a maior atuação
das diferentes áreas que integram a Reabilitação. Intervenções cada vez mais precoces e
integradas, com olhar para a funcionalidade e integralidade. Neste Simpósio, abordaremos
práticas, evidências, avanços e tendências, com conteúdos teóricos, teórico-práticos e
apresentação de trabalhos científicos.
1. Das datas de recebimento dos temas livres
1.1 A data limite para o recebimento dos trabalhos foi prorrogada para 17 de fevereiro de 2020.
A submissão do trabalho não estará vinculada à inscrição no simpósio, porém, para
apresentação, no mínimo 1 autor deverá estar inscrito no evento.
2. Do processo de envio dos temas livres
2.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados via sistema, através do link:

https://3sis.com.br/SIHSLTrabalhos/?codEve=28
2.2 Após a conclusão do processo será encaminhado, ao e-mail cadastrado, a confirmação de
recebimento e o número do tema livre.
3. Da comissão julgadora
3.1 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do Evento.
3.2 Terão preferência os trabalhos inéditos, ainda não apresentados em outros eventos.
3.3 Serão considerados trabalhos originais ou relatos de caso cuja temática esteja relacionada
com Reabilitação Hospitalar.
3.4 os trabalhos aceitos serão apresentados como pôster por um dos autores.
3.5 A comunicação sobre a aprovação será realizada via email, pelo qual foi realizado a inscrição
e na página do curso, até o dia 28 de fevereiro de 2020.
4. Dos trabalhos
4.1 Em caso de aceite do trabalho, ao menos um dos autores (apresentador) deverá estar inscrito
no evento, para que se efetive o agendamento da apresentação, como pôster. O valor da
inscrição obedecerá ao calendário progressivo estabelecido.
4.2 O resumo deverá ter no máximo 400 palavras, na língua portuguesa, e obedecer estritamente
às regras de formatação abaixo anunciadas. Resumos fora da padronização não serão
considerados para análise.
4.3 Título: primeira letra em maiúsculas e o restante em minúsculas, ressalvadas as regras do
português para utilização de maiúsculas.
4.4 Autores: escrever os nomes dos autores por extenso. Os nomes serão separados entre si por
vírgula. O nome do apresentador deverá estar em negrito e sublinhado.

4.5 Afiliações: devem constar as filiações de cada um dos autores.
4.6 Texto do resumo:
Para artigos originais, utilizar parágrafos nas subdivisões (Introdução; Objetivos; Métodos;
Resultados; Conclusão), escritos em negrito, caixa baixa com a primeira letra em maiúscula. Os
relatos de casos deverão conter uma breve introdução, descrição do caso e comentários, sem
estruturação em parágrafos, ou seja, o resumo não deve ser estruturado. Deve-se evitar o uso de
abreviaturas. Nos casos em que elas sejam absolutamente necessárias, deve-se colocar o
significado por extenso da primeira vez em que elas são usadas. Não serão aceitas figuras e/ou
tabelas. Referências bibliográficas, também, não serão necessárias.
4.7 Áreas temáticas: Reabilitação do Paciente Crítico; Reabilitação do Paciente com Afecção
Cardíaca; Reabilitação do Paciente com Afecção Pulmonar; Reabilitação Pós-Operatória;
Reabilitação do Paciente Politraumatizado; Reabilitação do Paciente com Lesões e Disfunções
Neurológicas; Reabilitação do Paciente Oncológico; Reabilitação das Afecções Pediátricas;
Reabilitação das Afecções Associadas ao Envelhecimento; Avaliação e promoção funcional; e
Gestão e Qualidade de Serviços de Reabilitação.
5. Da apresentação dos trabalhos selecionados
5.1 Do formato dos pôsteres: a medida do pôster deverá ser no máximo de 90 cm (horizontal) x
120 cm (vertical). O título deverá ser o mesmo do resumo. Usar letras maiúsculas de 3 cm de
altura. Abaixo do título, com letras menores, colocar os nomes dos autores e a instituição. No
texto, usar letras de 0,5 cm, que possam ser vistas a uma distância de 2 metros. Fazer legendas
para figuras e tabelas. Apresentar métodos, resultados e conclusões em seções separadas. Os
autores serão responsáveis pela afixação e retirada dos pôsteres nas datas e horários
especificados pela Comissão Científica.
5.2 Os temas selecionados para apresentação como pôster deverão ser apresentados em 10
minutos, na data e horário a ser determinada pela Comissão Organizadora.
6. Certificado
6.1 O certificado será fornecido online, por trabalho, contendo o nome do autor e co-autores.
6.2 A não apresentação do trabalho científico implicará em não fornecimento do certificado.
7. Premiação
7.1 Serão concedidos prêmios para os 05 (cinco) melhores trabalhos.
7.2 A premiação resultará em um certificado e inscrição gratuita para a próxima edição do evento.
7.3 Não poderão concorrer à premiação os membros da Comissão Científica e Organizadora.
8. Disposições Gerais
8.1 Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão analisados pela pela Comissão
Científica do Evento.

