
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO TEMPLATE 

 

a) Podem ser submetidos trabalhos: 

 

- Originais;  

- Revisões sistemáticas;  

- Relatos de caso (relatos de programas ou projetos em andamento ou já finalizados com 

enfoque na saúde do idoso e/ou envelhecimento). 

 

b) O resumo deve possuir no máximo uma página, trabalhos que ultrapassarem esse limite 

serão automaticamente excluídos. 

 

c) Deve ser aplicado em todo o trabalho margens esquerda e superior 3 cm, margem direita 

e inferior 2,5 cm; 

 

d) O título do trabalho deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 14, letras 

maiúsculas e em negrito. Não é permitida a utilização de siglas no título; 

 

e) O nome dos autores devem ser escritos em fonte Times New Roman, centralizado, 

tamanho 12, espaçamento simples, separados por ponto e vírgula, o último sobrenome 

deve ficar à frente, seguido pelo nome e o nome do meio (ex: Silva, João Batista; Santos, 

Paulo César); 

 

f) Na filiação deve ser descrito o grupo de pesquisa/núcleo, centro, instituição, estado e 

país e deve ser indicada ao final do nome do autor a partir de um número sobrescrito; 

 

Ex: Silva, João Batista1; Santos Paulo César2 

 

1Grupo de estudos em excelência esportiva e manutenção da saúde, centro de Educação 

Física e Desportos, Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil. 2Grupo de 

pesquisa em biomecânica, Centro Universitário Cenecista de Osório, RS, Brasil. 

 

g) O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

simples, justificado, referências bibliográficas não são obrigatórias e todas as siglas 

devem aparecer por extenso antes de sua utilização (ex: eletromiografia (EMG)); 

 

h) O resumo deve ser escrito em parágrafo único, no formato estruturado com as seguintes 

seções: 

 

- Introdução: deve ser objetiva, direcionar e justificar a importância do trabalho e a 

lacuna no conhecimento que pretende responder; 

- Objetivo: deve apresentar a ideia central. Assim, deve descrever de forma sucinta e 

objetiva a finalidade do estudo; 

Materiais e métodos; descrever com o máximo de detalhes possível como o trabalho foi 

elaborado (caracterização da amostra e critérios de elegibilidade; considerações éticas; 

instrumentos e procedimentos de coleta; análise estatística...). Para trabalhos 

desenvolvidos com seres humanos ou animais é obrigatório a inserção do número de 

protocolo do comitê de ética em pesquisa que o projeto foi aprovado; 



 

 

 

Resultados; descrever objetivamente os resultados que respondem ao objetivo, no caso 

de trabalhos quantitativos deve expor os valores encontrados para as variáveis (média, 

mediana e/ou moda), valores de dispersão (desvio padrão, intervalo interquartil, desvio 

interquartílico...), probabilidade de significância, intervalo de confiança e outras 

informações que possam auxiliar na compreensão dos resultados. 

Conclusão: responder pontualmente ao objetivo/pergunta de pesquisa do trabalho. 

 

i) O trabalho deve conter de 3 a 5 palavras-chave, que devem constar nos descritores em 

ciências da saúde (DeCS). 

 

j) Os agradecimentos devem ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, letras 

minúsculas, centralizado e em itálico. 

 

k) Os trabalhos devem ser submetidos a partir do preenchimento dos campos do formulário 

e também no formato PDF conforme o template disponibilizado. O link do formulário 

se encontra disponível abaixo: 

 
https://forms.gle/ADTVeKZrwa1Cdd976 

 

l) Vídeos da apresentação: 
 

- Não devem exceder 7 minutos, vídeos que ultrapassarem o tempo estabelecido serão 

automaticamente excluídos; 

- Deve ter boa qualidade de áudio e vídeo (resolução mínima de 720p); 

- O apresentador deve aparecer no vídeo durante toda a apresentação; 

- A apresentação deve ser feita obrigatoriamente pelo primeiro autor; 

- O vídeo deverá ser postado no formato “Não listado” no Youtube e o link 

disponibilizado no formulário de inscrição exposto no item anterior. O formato “Não 

listado” torna disponível o vídeo apenas para quem possui o link, assim, apenas os 

avaliadores terão acesso ao seu vídeo; 

- No momento da postagem deve ser inserido: NOME COMPLETO + I SIPPGG 2021, 

conforme consta nas instruções de postagem do vídeo; 

- Recomenda-se a inserção das legendas automáticas, para que pessoas com deficiência 

auditiva possam ter pleno acesso ao evento. As informações para inserção de legendas 

automáticas constam nas instruções de postagem do vídeo; 

- O vídeo deverá ser enviado juntamente ao resumo no momento da submissão, sendo 

parte fundamental da avaliação do trabalho (resumo + vídeo). 
 

https://forms.gle/ADTVeKZrwa1Cdd976

