
 

“Em nome da Comissão Científica do XI Seminário Internacional sobre 

Atividades Físicas para Terceira Idade – XI SIAFTI: "Concretização das 

políticas públicas voltadas ao envelhecimento nas cidades", estamos 

enviando as normas para apresentação de trabalhos para ser divulgado em 

seus grupos de pesquisa”. 

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Científica do XI Seminário Internacional sobre Atividade 

Física para Terceira Idade aceitará a submissão de trabalhos para 

apresentação como pôster no evento até o dia 20 de maio de 2011. Os 

trabalhos deverão ser enviados para o e-mail siafticuritiba@hotmail.com até 

as 23h. 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 Será aceito um único trabalho por autor principal, sendo que um mesmo 

pesquisador pode ser co-autor de vários. 

 O apresentador deverá estar inscrito no evento. 

 Será fornecido um certificado por trabalho, incluindo no mesmo os 

nomes do autor e co-autores. 

 O resultado da avaliação será comunicado ao autor principal até o dia 11 

de junho de 2011. 

 Os pôsteres deverão ser afixados na data e local destinado ao mesmo 

com 15 minutos de antecedência do início da sessão.  

 O primeiro autor do trabalho, ou o professor orientador, deverá 

permanecer junto ao mesmo durante 1 hora para apresentação à 

comissão de avaliação e para esclarecer dúvidas dos congressistas.  

 O autor principal será informado sobre a escala contendo a data, local, 

horário da sessão e de permanência no momento da confirmação de 

aceite do respectivo trabalho no evento. 

 O autor deverá classificar o seu trabalho dentro de um dos eixos 

temáticos do evento que são: 

 

o Educação: reflexões sobre educação e envelhecimento saudável; 

produção de conhecimento na área do envelhecimento; instrução 

para aquisição de uma habilidade motora. 



 

o Política Pública: resultados dos programas voltados à população 

idosa nas esferas municipal, estadual e federal. 

o Psicossocial: reflexões sobre imagem corporal; envelhecimento 

e sociedade; institucionalização; afetividade, etc. 

o Esporte e lazer: resultados da prática do esporte no 

envelhecimento; ocupação do tempo livre e envelhecimento. 

o Saúde: resultados das intervenções em grupos de idosos 

voltados a mudança dos padrões fisiológicos; melhora da aptidão 

funcional. 

o Condicionamento físico: resultados de intervenções com idosos, 

voltados à prática de atividades específicas em academia.  

 

NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS 

 Fora do prazo. 

 Fora do padrão especificado. 

 Com formatação inadequada. 

 Na forma de ensaios, revisões assistemáticas de literatura e proposta de 

projetos de pesquisa. 

 Com metodologia inexistente ou análise inadequada. 

 Com insuficiência de resultados. 

 

FORMATO DO RESUMO (PARA POSTER) 

 O resumo deverá ser digitado em Word em fonte ARIAL 12, 

espaçamento simples, parágrafo único e justificado, em uma única folha, 

tendo no máximo 500 palavras e no mínimo de 300. 

 O tamanho da folha deve ser A4 e a configuração de todas as margens 

de 2 cm. 

 Não podem ser incluídas figuras. 

 Aconselha-se evitar descrições muito detalhadas, referenciando apenas 

as mais relevantes. 

 Devem contar os seguintes tópicos: 

o Título todo em letras maiúsculas centralizadas e em negrito, 

contendo no máximo 2 linhas. 

o Identificação duas linhas abaixo do título, centralizado, colocar o 

nome e sobrenome do autor e co-autor(es), separados por ponto 



 

e vírgulas, sem nenhum tipo de titulação, seguido do nome da 

instituição, cidade, estado, país e e-mail de contato do autor 

principal do trabalho. 

o Objetivo(s) claramente identificável no texto. 

o Procedimentos Metodológicos descrever a amostra, os métodos e 

protocolos utilizados, e as análises estatísticas. 

o Resultados é obrigatória a apresentação dos principais 

resultados. São permitidos gráficos, tabelas ou texto que 

representem claramente os valores e/ou descrições da pesquisa. 

Não serão aceitos resumos contendo frases como: “os resultados 

serão apresentados posteriormente...” ou “foram encontradas 

diferenças...” sem apresentar nenhuma evidência. 

o Conclusão clara a partir do objetivo proposto. 

 

 Todos os itens citados acima deverão constar no pôster.  

 Outras informações relevantes poderão ser adicionados ao pôster, como 

tabela(s), figura(s), e/ou gráfico(s), desde que o mesmo não ultrapasse 

as medidas de 80 x 1.20 cm. 

 O autor principal se responsabiliza pela fixação de seu pôster, isto é, a 

comissão organizadora NÃO fornecerá nenhum tipo de material como 

taxas, grampos, ou fitas de fixação.  

 Duas linhas abaixo da conclusão coloque o eixo temático do seu 

trabalho. 

 

 

 

 

Prof. Dra. Maressa Priscila Krause – UTFPR 

Presidente da Comissão Científica 

 


