TRABALHOS CIENTÍFICOS
Data limite para submissão de trabalhos: 22/02/2016

1) INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:
Podem inscrever trabalhos todos os profissionais interessados nos diversos
aspectos da temática envelhecimento com deficiência.
Para submeter um resumo, proceda da seguinte maneira:


Faça a sua inscrição no evento através do e-mail oficial do evento:
jornada.apae@gmail.com enviando os seguintes dados: Nome Completo, RG,
CPF, Endereço Completo, Formação Acadêmica, Telefone de Contato, E-mail
de Contato.



Não é necessário efetuar o pagamento no momento da inscrição. Isso poderá
ser feito após a divulgação da seleção do seu resumo para apresentação.



Antes de submeter o resumo o revise com atenção, pois não serão permitidas
alterações após o envio do mesmo.



A única opção de apresentação de trabalho científico é no formato Pôster
impresso.



Após a submissão do resumo será enviado um e-mail para o responsável pelo
trabalho (quem o submeteu para avaliação) confirmando o recebimento.



Caso não receba o e-mail no mesmo dia confirmando o envio, entre em contato
por e-mail informando o problema ocorrido.

Informações importantes:


Os resumos deverão ser enviados, em língua portuguesa, até às 23h59min do
dia 22/02/2016.



O autor principal deverá estar inscrito no evento.



Os trabalhos selecionados para apresentação serão divulgados no site da APAE
no dia 03/03/2016.



O responsável pelo envio do trabalho selecionado deverá confirmar o
pagamento de sua inscrição até 08/03/2016.



Serão aceitos até 03 (três) trabalhos por autor. Aqueles que já tiverem atingido
este número somente poderão ser listados em outros trabalhos como
coautores. Cada resumo poderá ter, no máximo, 5 autores.



Os resumos deverão ser enviados exclusivamente pelo e-mail oficial do evento:
jornada.apae@gmail.com



Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado. Os
certificados de apresentação dos trabalhos serão impressos seguindo a ordem
cadastrada de autores, conforme apresentado no resumo.



A APAE Florianópolis-SC, a Comissão Organizadora e a Comissão de Temas
do evento não se responsabilizarão pelo conteúdo dos pôsteres, sendo isso de
inteira responsabilidade dos autores, assim como não se responsabilizarão
pelos custos de impressão, transporte, hospedagem ou quaisquer outros
relacionados com a apresentação dos trabalhos aprovados para pôsteres.



Não haverá ressarcimento dos valores de inscrição pagos em casos de
desistência ou ausência no evento.



Atenção: todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado,
dentre outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor.
Portanto, não será possível proceder alterações quanto à grafia do título, resumo
ou autores após a data limite para envio de trabalhos. Salientamos que as
informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete o
resumo.



A decisão final da comissão avaliadora é considerada suprema, irrevogável e
inapelável, a qual não será revista.

2) INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS:


O título do trabalho deverá ser em negrito, caixa alta e centralizado tendo, no
máximo, 100 caracteres com espaços. Logo abaixo do título, justificado à direita,
deverá estar o nome do autor principal (com instituição de origem e e-mail de
contato) seguido dos coautores (com as respectivas instituições de origem),
totalizando no máximo 5 autores.



O texto do resumo deverá conter no mínimo 250 e no máximo 500 palavras
com espaços.



O resumo deverá ser digitado em corpo único, no formato estruturado:
Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão.



Insira de três a cinco palavras chave em ordem alfabética no final do resumo.
As palavras-chave devem ser aquelas que melhor caracterizem o trabalho,
considerando, preferencialmente, a terminologia adotada pelo DECS (consulte
o link: http://decs.bvs.br/).



A única forma de apresentação do trabalho será Pôster impresso.

3) INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
IMPRESSO:


Cada trabalho apresentado na forma de pôster terá direito a uma área de painel
de tamanho 0,90m de largura por 1,20m de altura (formato retrato) para que
possam ser alocados os painéis presentes no local da sessão de pôster.



O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com
as respectivas instituições e e-mail de contato do autor principal); Introdução;
Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões; Referências.



O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos nos
resumos selecionados para apresentação e na mesma ordem.



A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa
ser lido a uma distância mínima de 2 m. Para isso, solicita-se usar letras, com
15 a 20 mm de altura (72 a 85 pt) para os títulos e subtítulos e de 5 a 6 mm de
altura (30 a 40 pt) para o texto.



Os resultados poderão ser ilustrados com figuras (fotos e gráficos) e/ou tabelas.
Nas tabelas, a legenda deve ser posicionada acima do corpo da tabela, enquanto
nas figuras (fotos e gráficos), a legenda deverá estar abaixo.



As citações bibliográficas deverão ser feitas conforme as atuais normas ABNT.



A montagem do pôster no local apropriado deverá ser feita pelos apresentadores
no dia do evento, no horário entre 8:00 e 9:00 horas.



O transporte, fixação e remoção do pôster, no horário definido, ficarão a cargo
do autor apresentador do Trabalho Científico.



O apresentador deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu
trabalho, durante o período reservado para pôster na programação do evento.



Será entregue, no local e período reservado na programação do evento para
exposição do pôster, um (1) certificado para o apresentador do trabalho, no qual
constará o título do mesmo e os nomes dos autores, de acordo com o resumo
enviado. Só receberão os certificados de apresentação de trabalho aqueles que
efetivamente estiverem presentes e apresentarem o trabalho.

Lembretes:


Prepare um painel harmonioso e atrativo. Lembre-se que o excesso de
informações e recursos pode levar ao desinteresse pela leitura;



Utilizem em seus textos caracteres facilmente legíveis. Seu trabalho será lido à
distância de até dois metros;



Consideramos recomendável que os autores tenham em mãos o material
necessário à montagem de seus pôsteres, ressaltando que não será permitida a
afixação com grampos, tachas ou similares.

