
I Fórum Discente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em

Fisioterapia (ABRAPG-Ft)

(19, 20 e 21 de maio de 2023 – Evento on-line)

O I Fórum Discente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em

Fisioterapia (ABRAPG-Ft) tem como tema Atualidades e Perspectivas da Pesquisa

Científica e da Pós-Graduação no Mundo Contemporâneo e objetiva promover a

atualização sobre diferentes áreas de pesquisa em Fisioterapia e Ciências da

Reabilitação, proporcionando aos participantes a possibilidade de compartilhar e

divulgar conhecimentos.

E-mail para apoio: forumabrapgft@gmail.com

Chamada para submissão de resumos

Envio dos trabalhos: 13 de março a 10 de abril de 2023

Diretrizes para Submissão

Esta é uma oportunidade de enviar sua pesquisa e ter os insights apresentados no I

Fórum Discente da ABRAPG-Ft. Por favor, leia estas informações cuidadosamente antes

de prosseguir para o envio do formulário on-line.

1. Modalidade: Resumo

2. Datas importantes:

Etapas Data

Início da Submissão de trabalhos 13/03/2023

Final da Submissão de trabalhos 10/04/2023

Divulgação dos trabalhos aprovados e

modalidades de apresentação
25/04/2023

Prazo para envio das apresentações, dos

e-pôsteres e vídeos
02/05/2023

mailto:forumabrapgft@gmail.com


3. Processo de submissão:

3.1 Inscreva-se no site do fórum: https://abrapg-ft.org.br/portal/foruns-eventos/

3.2 Inscrição no evento: 13 de março a 18 de maio de 2023

3.3 Envio dos trabalhos: 13 de março a 10 de abril de 2023

3.4 Preencha o Formulário de Submissão de Trabalhos disponível em

https://forms.gle/MgWAM5eQC3zwutpNA

4. Regras para submissão:

4.1 Cada inscrito(a) pode submeter e ser apresentador(a) de até dois resumos. No

entanto, poderá ser coautor(a) de outros resumos, sem restrição.

4.2 Para as apresentações o(a) apresentador(a) não precisa ser o(a) primeiro(a)

autor(a) do resumo e deverá ser indicado(a) no formulário de submissão.

4.2.1 Só é permitido um(a) autor(a) apresentador por trabalho.

4.2.2 O(A) autor(a) que apresentará o trabalho deverá estar inscrito no evento e

disponível para participar no horário agendado.

4.3 Poderão ser submetidos resumos que:

4.3.1 Relatem as pesquisas mais recentes com dados científicos originais (isso inclui

revisões narrativas e revisões sistemáticas com ou sem meta-análise);

4.3.2 Abordem desenvolvimentos novos e únicos na prática, teoria, educação, gestão,

política e recursos;

4.3.3 Descrevam formas inovadoras nas quais os métodos estabelecidos estejam

adaptados para atender às mudanças e necessidades na prática.

4.3.4 Descrevam protocolos de ensaios controlados aleatorizados. Outros tipos de

protocolos não serão aceitos.

4.4 Toda a correspondência será de responsabilidade do(a) correspondente principal

do resumo, que submeterá o resumo on-line.

4.4.1 É de responsabilidade do(a) correspondente principal cadastrar corretamente

todos os dados no momento da submissão, não sendo possível efetuar

alteração de qualquer natureza. Uma vez submetido, o resumo não poderá ser

editado.

https://abrapg-ft.org.br/portal/foruns-eventos/
https://forms.gle/MgWAM5eQC3zwutpNA


4.4.2 Quaisquer erros de ortografia, gramática ou fato científico serão reproduzidos

conforme digitados pelo(a) correspondente principal.

4.5 Trabalhos que envolvem questionários, coleta de dados em prontuários e

entrevistas com seres humanos devem ter sido realizados de acordo com a

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e a Resolução 510 de 07 de abril de

2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O número de aprovação do Comitê de

Ética em Pesquisa (CEP) deve estar incluído no resumo, em métodos.

4.6 Em respeito aos estudos com animais, eles devem estar em acordo com as

Portarias e Regulamentações pertinentes adotadas pela Comissão de Ética no Uso

de Animais (CEUA) e/ou com o "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals;

Institute of Laboratory Animal Research; Commission on Life Sciences, National

Research Council, Washington/EUA", e o número de registro na CEUA deve ser

indicado no resumo, em métodos.

4.7 Não serão aceitos trabalhos que envolvam seres humanos ou animais sem o

número de aprovação ou registro no CEP ou na CEUA, respectivamente.

4.8 Os resumos submetidos não podem ter sido previamente publicados.

4.9 Baseando-se na nota da avaliação do resumo, os oito melhores resumos, que

atenderem ao alto padrão de mérito científico, serão selecionados para

apresentação na modalidade oral durante a programação do evento. Destes oito

resumos, três receberão premiação de honra ao mérito. Outros 80 (oitenta)

resumos aprovados serão selecionados para apresentação de e-pôster ao vivo no

dia 19/05/2023. Para os demais trabalhos aprovados, os(as) apresentadores(as)

deverão enviar a apresentação gravada para ser disponibilizada no site da

ABRAPG-Ft.

4.10 No ato do envio do resumo, o(a) correspondente principal deverá classificar o

mesmo em uma das áreas temáticas do evento. As áreas temáticas serão utilizadas

para seleção dos avaliadores e programação das apresentações.

● Fisioterapia cardiorrespiratória ambulatorial e hospitalar

● Fisioterapia Traumato-Ortopédica

● Fisioterapia Esportiva

● Fisioterapia Neurofuncional

● Fisioterapia Dermatofuncional



● Fisioterapia em Oncologia

● Fisioterapia em Gerontologia

● Fisioterapia na Saúde da Mulher

● Fisioterapia na Saúde do Trabalhador

● Fisioterapia na Saúde da Criança e do adolescente

● Outros (especificar a temática)

4.11 O(A) correspondente principal será notificado(a), na data prevista

(25/04/2023), via e-mail registrado no formulário de submissão, acerca do

resultado da avaliação do resumo submetido com status de “Aprovado”, ”Aprovado

com ressalvas” ou “Reprovado”. Receberão status de “Aprovado com ressalvas”,

trabalhos passíveis de serem aprovados. Nestes casos, os autores terão prazo

máximo de cinco dias corridos para realizar as alterações solicitadas e, em caso de

descumprimento do prazo ou das solicitações, o trabalho será desclassificado.

4.12 Todos os trabalhos aprovados serão publicados pela Elsevier com DOI

individual, vinculado ao Brazilian Journal of Physical Therapy.

4.13 Ao efetivar a submissão do trabalho, todos(as) os(as) autores(as) estão cientes

e concordam com o conteúdo do resumo e apoiam os dados apresentados.

4.14 Ao efetivar a submissão do trabalho, todos(as) os(as) autores(as) concordam

com todas as regras apresentadas neste Edital e autorizam a publicação do(s)

trabalho(s) nos meios de divulgação do ABRAPG-Ft e do Brazilian Journal of

Physical Therapy, sendo os(as) autores(as) responsáveis pelo conteúdo

apresentado.

5. Preparação do resumo:

5.1 Use o modelo disponível para preparar o seu resumo!

5.2 O resumo deverá ser composto por, no máximo, seis autores.

5.3 Não será permitida a inclusão de novos autores depois de concluída a submissão

do trabalho.

5.3.1 É necessário colocar a filiação e e-mail de todos os(as) autores(as).

5.4 O título deve ser breve e sucinto, com no máximo 20 palavras.



5.5 O resumo deve ser estruturado, redigido com limite de 500 palavras

(contabilizando apenas o corpo do texto) é composto obrigatoriamente pelos

seguintes itens:

5.5.1 Introdução: Qual foi o contexto do estudo? Por que foi importante que este

estudo fosse realizado?

5.5.2 Objetivos: Qual foi o principal motivo para a realização do estudo? Algum

objetivo secundário?

5.5.3 Métodos: Quais princípios, métodos/abordagens metodológicas e materiais

envolveram o estudo? Estudos que envolvam coleta de dados com seres

humanos ou animais devem incluir, neste item, o número de aprovação ética.

Em casos de revisão sistemáticas, informar número de registro do protocolo.

5.5.4 Resultados: Quais foram as principais descobertas que atenderam aos objetivos

propostos?

5.5.5 Conclusão: O que se pode concluir do estudo? Quais são as sugestões para

pesquisas futuras?

5.5.6 Implicações: Quais são as implicações do estudo e como os resultados serão

traduzidos na prática/gestão/educação/política da fisioterapia?

5.6 Descritores: limitados a três palavras separadas por ponto e vírgula. Recomenda-se

aos(às) autores(as) que acessem a plataforma do DECS (Descritores em Ciências da

Saúde: http://decs.bvs.br/) da BVS para seleção dos descritores a serem incluídos

ao final do resumo.

5.7 Conflitos de interesse: por favor, indique quaisquer potenciais conflitos de

interesse, por exemplo, interesse financeiro em produtos ou processos descritos no

resumo, propriedade de ações, participação em um conselho consultivo ou

conselho de administração ou outras relações substantivas. Caso não haja nenhum

conflito, escrever “Os autores declaram não ter conflito de interesse”.

5.8 Agradecimentos/Financiamentos: por favor, reconheça todas as fontes de

financiamento que apoiaram seu trabalho (limite de 25 palavras).

5.9 Todas as propostas e apresentações devem aderir ao uso da linguagem "pessoas

em primeiro lugar". Uma pessoa não deve ser referida por deficiência ou condição,

e termos que possam ser considerados tendenciosos ou discriminatórios de alguma

forma devem ser removidos (por exemplo, "pessoa com AVC" em vez de "pacientes

http://decs.bvs.br/)


de AVC"). Veja: www.disabilityisnatural.com/people-first-language.html para mais

informações e exemplos.

5.10 Não são permitidas imagens, tabelas ou gráficos. Referências não são

necessárias no resumo.

5.11 Você deverá fazer o upload do arquivo com o seu resumo no formulário de

submissão, seguindo o modelo disponível.

5.11.1 O modelo disponível solicita que o resumo esteja em 4 versões: 1) em

português SEM identificação dos autores; 2) em inglês SEM identificação dos

autores; 3) em português COM as informações dos autores; 4) em inglês COM

as informações dos autores. As versões sem identificação serão enviadas para

os avaliadores. Já as versões com as informações dos autores serão utilizadas

para publicação no site da ABRAPG (em português) e no Brazilian Journal of

Physical Therapy (em inglês).

5.11.2 Atente-se para que a versão em inglês seja revisada e esteja adequada às

normas do idioma.

5.11.3 Salve o arquivo com o título do resumo seguido OBRIGATORIAMENTE pela

descrição da versão, conforme destacado nos exemplos a seguir: 1) Análise do

perfil epidemiológico de crianças prematuras_sem identificação; 2) Analysis of

the epidemiological profile of premature infants_without ID. 3) Análise do

perfil epidemiológico de crianças prematuras_com identificação; 4) Analysis of

the epidemiological profile of premature infants_ID.

6. Critérios de julgamento dos resumos:

6.1 Após o término da submissão, os resumos passarão por um processo de revisão por

dois avaliadores.

6.2 Os avaliadores serão selecionados conforme a experiência na área temática

informada no ato de submissão do resumo.

6.3 Os seguintes critérios serão utilizados para julgamentos dos resumos:

6.3.1 O resumo está em conformidade com as regras de submissão?

6.3.2 Título: é compreensível e conciso? Reflete o conteúdo?

6.3.3 Introdução: contextualiza o tema? Apresenta a delimitação do problema?

6.3.4 Objetivos: os objetivos estão claros, pertinentes?

http://www.disabilityisnatural.com/people-first-language.html


6.3.5 Métodos: o desenho de estudo é adequado? Descreve os procedimentos

adotados no estudo? Apresenta número de aprovação ética (se necessário)?

6.3.6 Resultados: os resultados apresentados atendem aos objetivos propostos?

Foram interpretados apropriadamente?

6.3.7 Conclusão: sintetiza os aspectos mais relevantes da pesquisa? É coerente?

6.3.8 Implicações: o resumo aborda um tema de relevância prática e/ou clínica?

Quão inovador e inusitado é o conteúdo do trabalho?

6.3.9 Aspectos gerais: a escrita é clara, aceitável e de fácil leitura?

6.3.10 Serão aprovados os resumos que atingirem nota superior a 60. Resumos com

nota inferior serão reprovados. Resumos que não estiverem em conformidade

com as regras de submissão serão automaticamente reprovados.

6.4 Em caso de resumos que receberam a mesma nota pelos avaliadores, o primeiro

critério de desempate será a maior nota em “métodos” e o segundo critério será a

maior nota em “implicações”.

6.5 A avaliação final será divulgada como “Aprovado”, ”Aprovado com ressalvas” ou

“Reprovado”.

6.6 Não caberá recurso das decisões da Comissão Avaliadora.

7. Normas para apresentação dos trabalhos:

7.1 O idioma do fórum é o português, portanto as apresentações devem ser feitas em

português.

7.2 Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade oral, e-pôster ao vivo

ou e-pôster com apresentação gravada.

7.3 Não será permitida alteração no horário estabelecido para as apresentações dos

trabalhos. Quaisquer solicitações de datas e horários específicos não serão

consideradas.

7.4 Não são permitidas apresentações para comercializar novos produtos,

equipamentos ou organizações, ou usar o tempo de apresentação para desafiar ou

criticar os produtos dos concorrentes.

7.5 De acordo com a política do I Fórum Discente ABRAPG-Ft, nenhum honorário, taxa

ou pagamento de despesas será pago aos(às) apresentadores.

7.6 Para a modalidade oral, as seguintes disposições deverão ser observadas:



7.6.1 A apresentação oral será dentro da programação científica do evento, no dia e

horário pré-estabelecido.

7.6.2 O(A) apresentador(a) terá 5 minutos para a apresentação do trabalho seguidos

de 5 minutos para arguição.

7.6.3 Cada trabalho receberá um certificado de apresentação.

7.6.4 Todas as apresentações deverão ter o mesmo conteúdo do resumo submetido e

aprovado. Também deverão seguir o modelo de apresentação, o qual será

divulgado juntamente com a lista dos trabalhos aprovados.

7.6.5 O(A) apresentador(a) deverá enviar a apresentação em formato power point

até a data estipulada (02/05/2023)  para o e-mail forumabrapgft@gmail.com.

7.6.6 O(A) apresentador(a) consente que a sessão seja gravada e disponibilizada pela

ABRAPG-Ft.

7.7 Para a modalidade e-pôster ao vivo, as seguintes disposições devem ser

observadas:

7.7.1 As apresentações serão agrupadas por áreas temáticas e ocorrerão no dia

19/05/2023, nos períodos da manhã e da tarde;

7.7.2 As apresentações serão organizadas em horários e períodos pré-estabelecidos;

7.7.3 Um(a) moderador(a) conduzirá as sessões e avaliará as apresentações.

7.7.4 O(A) apresentador(a) deverá enviar o e-pôster, em formato pdf, até a data

estipulada (02/05/2023) para o e-mail forumabrapgft@gmail.com.

7.7.5 O(A) apresentador(a) consente que a sessão seja gravada e disponibilizada pela

ABRAPG-Ft.

7.8 Para a modalidade e-pôster com apresentação gravada, as seguintes disposições

devem ser observadas:

7.8.1 O(A) apresentador(a) deverá enviar o e-pôster, em formato pdf, e o vídeo com a

gravação da apresentação até a data estipulada (02/05/2023) para o e-mail

forumabrapgft@gmail.com.

7.8.1.1 O vídeo deve ter duração máxima de 3 minutos e ser enviado em formato mp4,

qualidade mínima HD: 1280 x 720 pixels.

7.8.2 O(A) apresentador(a) consente que o link do vídeo seja disponibilizado no site

da ABRAPG-Ft.


