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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
1.

O envio dos resumos será exclusivamente pelo e-mail:
inscricao@taping.com.br.

2. Não serão aceitos resumos enviados por outro meio de comunicação ou
qualquer outro formato.
3. Indicar a área temática desejada (vide sessão abaixo).
4. A inscrição no VI Congresso Therapy Taping® é obrigatória para ao menos um
dos autores do trabalho, sendo que qualquer um dos co-autores poderá
apresentá-lo.
5. Será permitido no máximo 2 resumos para cada 1º autor.
6. Os resumos aceitos serão publicados em Anais do VI Congresso Therapy
Taping®. O conteúdo apresentado é de inteira responsabilidade do(s)
autor(es).
7. A publicação dos resumos no Anais do VI Congresso Therapy Taping®
condiciona-se à efetivação da inscrição de um dos autores.
8. Será emitido certificado único (.pdf), com o nome de todos os autores, para cada
trabalho apresentado.

9.

A certificação condiciona-se à apresentação do resumo e será
disponibilizado ao término do evento.

10. Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o
endereço de e-mail que foi enviado o trabalho/inscrição. Por isso, não use email de terceiros e não deixe de sempre verificar sua caixa de spam.
11. Os resumos enviados ao VI Congresso Therapy Taping®, não devem ter sido
previamente publicados ou apresentados em eventos nacionais e/ou
internacionais.

Formato do Resumo
1. Título: Times New Roman 12 – letra MAIÚSCULA em negrito; máximo de
duas linhas.
2. Autores: Times New Roman 10 - colocar em sequência, os autores do
trabalho (último SOBRENOME EM LETRA MAIÚSCULA, seguido das inicias
do nome), numeração sobrescrita indicando a filiação. Os nomes dos autores
deverão ser separados por vírgulas. Será permitido no máximo 5 autores (1
autor + 4 co-autores).
3. Instituição (Filiação): Times New Roman 10 - acrescentar um espaço
simples e, na linha seguinte, colocar a instituição (filiação) dos autores,
cidade, estado e país.
4. Resumo: Times New Roman 10 - parágrafo único, máximo 250 palavras,
espaçamento de 1,5 entre linhas, redigidos em português, inglês e espanhol.
a. Introdução
b. Objetivo
c. Tipo de estudo
d. Materiais e métodos (participantes [caso haja], protocolos e tratamento
estatístico)
e. Resultados (não serão permitidas tabelas ou figuras)
f. Conclusões
g. Palavras-chave presentes no DECS ou Mesh terms (mínimo 3).
ATENÇÃO: Não serão aceitos resumos nas seguintes condições:
1. Envio fora do prazo.
2. Fora do padrão especificado ou com formatação inadequada.

Áreas Temáticas
- Fisioterapia no Esporte
- Locomoção e Postura
- Biomecânica Clínica
- Neurologia Adulta e Infantil
- Fonoaudiologia
- Terapia Ocupacional

Seleção dos Trabalhos
Para que os trabalhos sejam avaliados pela comissão científica, e imprescindível
que todas as orientações deste regulamento sejam seguidas rigorosamente.
Seleção para apresentação - todos os resumos recebidos que estiverem de
acordo com este regulamento, serão avaliados por meio de consultores nacionais
que compõe a comissão julgadora do evento. A referida comissão selecionara os
trabalhos para 2 (duas) categorias estabelecidas (tema livre ou pôster).
Critérios para julgamento:
1. Relevância e originalidade;
2. Clareza e pertinência dos objetivos; coerência com metodologia;
3. Delineamento de pesquisa adequada aos objetivos;
4. Descrição dos métodos / procedimentos e análise estatística adequada ao
delineamento. Descrição clara da população e tamanho da amostra. Definição
das variáveis em estudo, principalmente de intervenção ou exposição e desfecho;
5. Importância para o avanço do conhecimento. Potencial de aplicabilidade e
impacto dos resultados.

• Apresentação Tema Livre - Os autores dos trabalhos aprovados para
apresentação no formato Tema Livre terão entre 10 e 15 minutos para
apresentação em sessão pública, podendo ser realizadas perguntas
relativas ao trabalho por mais 5 minutos.
• Apresentação em Pôster - As dimensões do pôster serão 90 x 110 cm
(largura x altura), confeccionado com canaleta e barbante para fixação. O
título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras
maiúsculas, e o texto deverá conter as mesmas informações do resumo.
Recomenda-se utilizar ilustrações, gráficos e fotografias que facilitem
comunicação visual. Os pôsteres deverão ser colocados no primeiro dia do
congresso e somente retirados após a apresentação. O autor apresentador
deverá permanecer no local (junto ao pôster), no dia e hora pré-determinados
para eventuais discussões, esclarecimentos.

Premiação dos Trabalhos
• Será fornecida uma menção honrosa para 5 pôsteres e 5 temas livres.
• A premiação será feita na Cerimônia de Encerramento do VI Congresso
Therapy Taping®.

