
VII MOSTRA CIENTÍFICA DA CLÍNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

08 a 10 de Maio de 2017 

 

CHAMADA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

A Comissão Organizadora da VII MOSTRA CIENTÍFICA DA CLÍNICA DE 

TERAPIA OCUPACIONAL torna pública as normas para submissão de trabalhos que 

irão compor a Programação Científica da Mostra. Profissionais e estudantes de Terapia 

Ocupacional poderão apresentar resumos, conforme as normas a seguir. 

 

NORMAS GERAIS 

Para a submissão do resumo para a modalidade Pôster ou Comunicação Oral o autor 

deverá encaminhar o resumo para o e-mail mostracientifica@yahoo.com até o dia 

18/04/2017. Não serão aceitos resumos após o vencimento do prazo; 

Para submissão de trabalhos será exigida a inscrição prévia dos autores ou no mínimo,  

do autor apresentador  na VII Mostra Científica da Clínica de Terapia Ocupacional.  

As referidas inscrições devem ser realizadas na Clínica de Terapia Ocupacional da 

UNAMA – CLITO,  situada no Campus Alcindo Cacela, 1º andar o Bloco L, no horário 

as 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 (SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA) e das 

09h às 12h e das 14h às 18h (SEXTA-FEIRA). Para as inscrições  no evento  é 

necessária a doação de 1 pacote de  fraldas geriátricas.  

Será retornado um e-mail, acusando o recebimento do resumo, até dois dias úteis após a 

sua submissão. Não recebendo o retorno do e-mail nesse prazo, os autores deverão 

imediatamente entrar em contato com a comissão organizadora do evento ou pelo e-mail 

rogeriapimentel@yahoo.com.br 

Cada trabalho terá 01 autor apresentador e, no máximo, 5 co autores, incluído entre 

estes o profissional orientador, quando tratar-se de resumos apresentados por 

acadêmicos. Todos os trabalhos apresentados deverão ter, no mínimo, um profissional 

graduado. 

Poderão ser submetidos até 02 trabalhos por autor apresentador. Após inscrição dos 

trabalhos, não serão aceitos pedidos de substituição de autores e nem do título do 

resumo.  

Os autores deverão escolher a modalidade de apresentação: Pôster ou Comunicação 

Oral.  

A comissão organizadora da Mostra poderá sugerir a mudança de modalidade de 

apresentação conforme a pontuação na avaliação dos resumos.    

Após a avaliação do resumo, a comissão organizadora informará ao responsável, até 

26/04/2017, sobre a aceitação ou não do trabalho enviado;  

 

 

 

 



I - ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO 

As atividades que comporão a programação da VII MOSTRA CIENTÍFICA DA 

CLÍNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL e que poderão ser submetidas à 

apreciação da Comissão Organizadora são descritas a seguir: 

Resumo para Comunicação Oral ou Pôster: serão aceitos trabalhos que estabeleçam 

coerência entre o objeto, o tema e suas dimensões. Podem incluir abordagem de 

produtos, serviços, experiências e sua efetiva contribuição ao desenvolvimento da 

Terapia Ocupacional.  

 

II - ESTRUTURA DO TRABALHO 

Resumo para Comunicação Oral ou Pôster: 

O resumo deverá conter obrigatoriamente os itens: Introdução, Metodologia, Resultados 

e Discussão, Conclusões ou Considerações Finais. 

O trabalho deve ser escrito em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 

12, em espaçamento simples, margens esquerda e superior de 3 cm, e direita e inferior 

de 2 cm e alinhamento justificado. Não deverão ser inseridos gráficos, tabelas, imagens 

ou citações. 

O título do trabalho deverá ser escrito em caixa alta, centralizado e em negrito.  

Os nomes dos autores devem ser escritos em caixa alta, sem abreviações, centralizados 

na página, separados por ponto e vírgula e com notas de rodapé contendo titulação, 

filiação institucional e e-mail para correspondência. As notas de rodapé devem ser 

escritas em fonte Times New Roman, tamanho 10. 

O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 2500 caracteres (incluindo espaços), 

em parágrafo único e deve ser seguido de três palavras-chave (descritores).  

 

III - APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos aprovados serão divulgados em listagem a ser disponibilizada pelo e-mail 

mostracientificato@yahoo.com e no blog do curso de terapia ocupacional 

(http://blogs.unama.br/) 

 

IV - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

a) Trabalhos em forma de Pôster 

As dimensões do pôster devem ser 0,90 x 1,20m. O pôster deverá conter cordão para 

afixar no painel. É de inteira responsabilidade dos autores a fixação e/ou retirada dos 

pôsteres, bem como pelos materiais para fixação dos mesmos. 

O(s) autor(es) deverá(ão) afixar seu pôster de acordo com a data e os horários 

previamente estipulados pela comissão organizadora. Será obrigatória a permanência do 

autor apresentador na área de exposição durante o horário de apresentação do pôster, a 

fim de apresentar o trabalho. Não será permitida a troca da data e do horário de 

apresentação. 



O título do trabalho no pôster deve ser idêntico ao título do resumo submetido ao 

evento. 

O pôster deverá contemplar os seguintes tópicos: Título do trabalho e nome dos autores, 

por extenso; Identificação institucional e dados para contato com o autor principal; 

Introdução; Objetivos; Método; Resultados e Discussão, Considerações Finais ou 

Conclusão e  Referências. 

b) Trabalhos em forma de Comunicação Oral 

Os trabalhos deverão ser formatados em Power Point for Windows. O texto dos slides 

deve ser legível a uma distância de pelo menos 2,00 m. 

Os slides deverão contemplar os seguintes tópicos: Título do trabalho e nome dos 

autores, por extenso; Identificação institucional; Preferencialmente, os trabalhos 

deverão conter os seguintes tópicos: Introdução; Objetivos; Método; Resultados e 

Discussão, Considerações Finais ou conclusão e Referências. 

O tempo para apresentação será de 10 minutos por trabalho. O dia e ordem de 

apresentação serão divulgados na programação oficial do evento. 

 

 


