1º CONGRESSO DE FISIOTERAPIA DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SAÚDE DO
NORTE – CESPU
“O papel do exercício nas diferentes áreas de
intervenção da fisioterapia”
- 28 e 29 MAIO DE 2016 AUDITÓRIO DO MUSEU DE PENAFIEL

Submissão de posters
Data limite de submissão: 15 de abril
Data de informação da aceitação ou rejeição: até 30 de abril
Data de envio do Poster em formato eletrónico: até 20 de maio
Entrega do poster em Formato papel: dia 28 de maio às 9:00 no secretariado
Normas de submissão:
Todas as propostas de trabalho a apresentar sob a forma de Poster deverão ser enviadas para o
seguinte endereço eletrónico: congresso.fisioterapia@ipsn.cespu.pt
Para cada trabalho deverá ser enviado um resumo estruturado, escrito em português ou inglês, até ao
máximo de 250 caracteres.
Os trabalhos deverão ser originais e todos os autores deverão ter tido intervenção relevante na sua
realização.
Os autores deverão garantir que os trabalhos não foram apresentados noutros eventos ou publicados
em revistas da especialidade, sendo da responsabilidade dos autores qualquer conflito de “direitos de
autor”. Sugerimos que todos autores façam uma rigorosa revisão gramatical, ortográfica e de conteúdo
de todos os campos do resumo antes da sua submissão.
Os resumos deverão ainda ser acompanhados da seguinte informação: Nome dos autores, afiliação e
endereço eletrónico.
Os autores serão notificados da aceitação do trabalho através de mensagem eletrónica até ao dia 30
de abril de 2016. Compete à Comissão Científica a aceitação ou rejeição das propostas apresentadas.

Pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar inscrito no Congresso, sendo que cada autor não
poderá estar envolvido em mais de 2 trabalhos. O número máximo de autores em cada trabalho não
deverá ser superior a 6.
Os Posters são entregues na comissão organizadora às 8:30 do dia 28 de maio em formato de papel,
com tamanho de 90 cm de largura e 120 cm de altura. O Poster deverá ser lido sem dificuldade a uma
distância de 2 metros, para tal aconselha-se que seja utilizada fonte de tamanho mínimo 28.
Para além deste formato, os trabalhos deverão ser enviados em formato PDF até ao dia 20 de maio de
2016, para que possam ser projetados durante o evento.

O Poster deve conter:
1.

Nome do evento

2. Título do trabalho, nome dos autores, afiliações e endereço eletrónico
3. Estrutura
a. Introdução
b. Material e métodos
c.

Resultados (recomenda-se a utilização de tabelas e figuras que facilitem a
visualização)

d. Discussão
e. Conclusões
f.

Referências segundo as normas da APA (American Psychological Association).

