Submissão dos Trabalhos
III Simpósio de Fisioterapia em UTI Adulto da Unicamp

Período para submissão: 01/07/2022 a 01/09/2022

Resposta do aceite para apresentação: 08/09/2022

Este ano, o IV Simpósio de Fisioterapia em UTI Adulto da Unicamp iniciará a
participação dos fisioterapeutas também com a possibilidade de apresentar os trabalhos
desenvolvidos no âmbito da Graduação e Pós-graduação. A Comissão organizadora
entende que será uma ótima oportunidade para trocarmos experiências científicas que
fortalecem a prática baseada em evidências.
Serão aceitos trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação ou
especialização e teses de mestrado e doutorado, desde que não sejam de revisão de
literatura (exceto revisão sistemática com meta-análise). Serão aceitos resumos de
pesquisas clínicas, experimentais, análises de banco de dados e estudo de caso, desde
que sejam de situações clínicas não habituais na rotina de atendimento do fisioterapeuta
em UTI.
A apresentação será exclusivamente oral e em forma eletrônica.

Regras para submissão:

1- A submissão será exclusivamente via email: simposiofisioutiunicamp@gmail.com
até dia 01/09/2022.
*** Assunto Email: Resumo Poster com Título e nome do inscrito.

2- Os resumos deverão conter no máximo 5 autores sendo o primeiro autor o
responsável pela apresentação e mais 4 co-autores. Para a apresentação, o primeiro
autor deverá estar inscrito no simpósio. Caso o primeiro autor não puder apresentar, o
co-autor que ficará responsável pela apresentação e deverá ter a inscrição realizada.

3- Não é necessário realizar a inscrição para submissão dos resumos. A inscrição será
checada após a aprovação do resumo e conferência com o primeiro autor responsável
para a apresentação.

4- Os resumos serão recusados ou aceitos. Não serão devolvidos para correção.

5- Formato de submissão dos resumos:
Fonte: Arial número 12
Título: Letra maiúscula com total de 15 palavras.
Autores: Sobrenome seguido do nome. Instituição abaixo do nome do autor.O
primeiro autor será o responsável pela apresentação
Corpo do texto com no máximo 250 palavras, contendo Objetivo, Método,
Resultados e Conclusão

Importante: Os resumos deverão ser anexados na página de inscrição em formato PDF,
caso estejam sem a formatação solicitada acima, não serão analisados.
Cada participante poderá submeter no máximo dois resumos como autor principal
responsável pela apresentação oral.
O certificado de participação será disponibilizado após o evento, somente na área
restrita do autor responsável pelo trabalho.

