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Título: XV Jornada de Fisioterapia  
Tema Central: Mudança de paradigmas da Fisioterapia – Novas Perspectivas 

 

 

Período: 
28 de novembro de 2020 
Local: Google Meet/YouTube do CEST 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Prof. Me. Abidiel Pereira Dias e Profa. Ma. Nájala Borges de Sousa e Docentes do 

Curso de Fisioterapia 

 
 

COMISSÃO DE ESTUDANTES 

Líderes e Vice Líderes de Turma 

 

 

SECRETÁRIA DE APOIO DO CURSO: 

Carlianne Cristtine de Almeida Figueiredo 

 
 

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: 

EXECUÇÃO:  

Coordenação de Fisioterapia (COFISIO) 

APOIO:  

Direção Geral 

Diretoria Acadêmica 

COINFRA/SINFRA 

Núcleo de Comunicação e Marketing 

Núcleo de Tecnologia da Informação 

 

 
INSCRIÇÕES DA JORNADA: Gratuita 
 
DATAS DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DE TRABALHOS 

Inscrição de Trabalhos  De 20 a 25 de novembro 

Resultado das Avaliações pela Comissão Dia 26 de novembro – no instagram do 

CEST 

 
População – alvo: Acadêmicos e profissionais de Fisioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Algumas áreas de trabalho nunca perdem sua relevância para a sociedade. Segundo 

especialistas em carreiras para o futuro, a fisioterapia é um dos campos que mais tem 

potencial para crescer nos próximos anos. Essa visão otimista tem muitos motivos e, no 

que depender da forma como as coisas têm sido conduzidas na sociedade, tende a se 

concretizar ainda melhor do que o esperado. Pensando na profissão de fisioterapeuta a 

anos atrás e agora, é possível ver nitidamente uma mudança principalmente nesse 

momento de pandemia. Houve um aumento exponencial da busca e oferta de emprego 

para o fisioterapeuta no Brasil e no mundo. Além de prevenir, tratar e reabilitar o paciente 

da forma convencional, a fisioterapia vem incorporando tecnologia e inovação em todas 

as áreas de atuação.  

“As principais aplicações de tecnologia na fisioterapia podem ser muito interessantes, 

fazendo com que a adesão e os resultados dos pacientes sejam muito mais efetivos. Hoje 

temos a realidade virtual, a Gameterapia, o Biofeedback, a eletroterapia, o processo de 

monitoramento muscular, entre outros.”  
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OBJETIVOS 

GERAL: 

Integrar os segmentos discentes, docentes e profissionais de fisioterapia por meio de 

abordagens científicas e intercâmbios de experiências através de convívio virtual, 

despertando a compreensão do atual ambiente de transformação da sociedade para o 

futuro da profissão. 
 

ESPECÍFICOS: 

- Situar os ouvintes acerca da atuação do fisioterapeuta no que existe de novo e moderno 

no tratamento de indivíduos; 

- Destacar a importância do comportamento inovador que os fisioterapeutas devem 

adotar no pós-pandemia do novo coronavírus; 

- Apresentar as competências empreendedoras e a rede de relações sociais no processo 

de decisão do exercício do empreender do fisioterapeuta.  
 



Abertura oficial do evento será no dia 27/11/2020 às 14h com protocolo de praxe; 

seguida da apresentação de temas livres 

Programação dia 28/11/2020– das 8h as 12h – Palavra da Direção Geral ou Acadêmica 

e Palestras com convidados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 27/11/2020 

 

14h 
Abertura pela Direção Geral, Diretoria Acadêmica, Coordenações do 

Curso de Fisioterapia Matutino, Vespertino e Noturno. 

14h15  

14h30 Temas livres 

14h45 Temas livres 

15h Temas livres 

15h15 Temas livres 

15h30 Temas livres 

15h45 Temas livres 

16h Temas livres 

16h15 Temas livres 

16h30 Temas livres 

16h45 Temas livres 

17h Temas livres 

17h15 Temas livres 

17h30 Temas livres 

 

 

PROGRAMAÇÃO 28/11/2020 

 

8h Abertura com a direção geral ou acadêmica 



8h 15 as 9h Apresentação das Ligas 

9h as 9h50 Empreendedorismo no interior do Maranhão Luana 

9h40 as 10h20 Dra Renata – Tecnologias Assitivas em Fisioterapia 

10h as 11h 
Empreendedorismo na Fisioterapia – Novos desafios – Dr  Helder 

Montenegro 

11h as 11h40 Me formei e aí? Thiago Baldez 

11h40 as 12h 
Divulgação dos ganhadores dos temas livres e Palavra Final da 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

Nº QUANT. DISCRIMINAÇÃO UNITÁRIO 

R$ 

TOTAL 

R$ 

01 03 Brindes para premiações    

02 04 Certificado e brinde para os 

palestrantes 

  

 

  



PADRONIZAÇÃO DE RESUMOS 

A Comissão de Temas Livres da XII Jornada de Fisioterapia da Faculdade Santa Terezinha - 

CEST apresenta os critérios para envio e aceite dos trabalhos científicos a serem selecionados 

para a apresentação como TEMAS LIVRE ou PÔSTER no evento: 

 

1) DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACEITE: 

 

• O prazo para envio de trabalhos: 20/11/2020 a 25/11/2020 

 

• Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para o e-mail: temalivrecest@yahoo.com.br 

 

• Os resultados da seleção dos trabalhos enviados serão divulgados pela Comissão de Temas 

Livres, em 26/11/2020 no instagram do CEST.  

 

2) DO ACEITE PARA SELEÇÃO: 

 

• O conteúdo dos trabalhos deverá estar relacionado com as áreas de atuação da Fisioterapia, 

sendo submetidos à apreciação e análise pela Comissão de Temas Livres. 

• ATENÇÃO: Não serão aceitos descrição de projetos sem resultados. 

• No ato do envio do trabalho o autor-apresentador deverá estar identificado com o nome em 

sublinhado, assim como, a inscrição no evento deverá estar efetuada e quitada. Cada autor 

inscrito no evento poderá enviar no MÁXIMO 2 resumos. 

 Juntamente ao trabalho deverá ser enviado em formato digitalizado a carta para entrega 

devidamente assinada pelo orientador. Não serão aceitos trabalhos sem orientador. 

• O trabalho deverá ser submetido pelo autor responsável, ficando sob sua responsabilidade, 

a ordem dos nomes dos co-autores, bem como a escrita correta do nome dos mesmos.  

• Não serão aceitas correções após a submissão. 

• Informar se o trabalho foi desenvolvido por aluno de graduação, pós-graduação ou por 

profissional. 

• Considerando a atual situação vivenciada, PANDEMIA COVID 19, as defesas dos trabalhos 

dar-se-ão em caráter online. Para este fim será utilizada a plataforma google meet. 

• Será enviada por e-mail a confirmação do recebimento do trabalho. 

• A Faculdade Santa Terezinha - CEST entregará dois certificados relativos ao trabalho 

aprovado: 01 certificado para o autor-apresentador e 01 certificado do trabalho (contendo o 

nome de todos os autores). 

 

3) REGRAS PARA ENVIO: 

 

O resumo do trabalho deverá ser redigido e apresentado de acordo com os critérios a seguir: 

 

3.1 O resumo deve ser precedido pelo título e deve ser apresentado em forma estruturada, 

contendo claramente as seguintes seções: introdução, objetivos, métodos, resultados e 

conclusão. O título deve ser centralizado com letras maiúsculas, em negrito, podendo 

estender-se por até 2 linhas. 

 

3.2 O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 350 palavras em parágrafo único e deve 

ser seguido de três a cinco palavras-chave (descritores) 

 

mailto:temalivrecest@yahoo.com.br


3.3 O resumo deve ser editado em Microsoft Word, em fonte Arial 12, preta, com espaçamento 

simples e alinhamento justificado. O arquivo enviado para submissão deve estar em formato 

pdf. 

 

3.4 Símbolos e abreviações: Solicita-se o uso do Système International (SI) para unidades e 

abreviações de unidades (Disponível em http://physics.nist.gov/cuu/Units). Exemplos: s para 

segundo, min para minuto, h para hora, L para litro, m para metro. Para Abreviações: Todas 

as abreviações devem ter seu significado descrito por extenso na primeira citação (no resumo). 

No entanto, deve-se utilizar o mínimo de abreviações possível. 

 

3.5 Autor(es): deixar uma linha em branco após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) 

do(s) autor(es), especificando o ordenamento, o apresentador (sublinhado) e orientador 

(itálico). Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Caso os autores 

pertençam a mais de uma instituição e/ou a instituições, indique-as mediante expoente 

numérico, colocado após o nome do autor. Na linha imediatamente abaixo, indicar a(s) 

instituição(ões) de origem onde o trabalho foi realizado, sem sublinhar. As palavras deverão 

ser escritas com a letra inicial maiúscula e as demais minúsculas. Indicar email do autor 

correspondente. 

 

3.6 O não-cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de 

digitação, linguagem ou gramática poderão ser motivo para a não-aceitação do trabalho por 

parte da Comissão de Temas Livres. 

 

 

4) INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO TRABALHO PARA DEFESA 

 

4.1 A defesa do trabalho ocorrerá em formato online. A comissão organizadora irá gerar um 

link e disponibilizar aos participantes. Os apresentadores devem entrar online via link 

disponibilizado. 

 

4.2 Recomenda-se que a defesa do trabalho ocorra por meio de slides utilizando o software 

power point.  

 

4.3 Tamanho e tipo da fonte ficam a critério dos apresentadores.  

 

4.4 O apresentador tem, no máximo, 10 minutos para realizar a defesa do trabalho. 

 

4.4 Cada trabalho será avaliado por 2 (dois) julgadores. Para fins de classificação e premiação 

será considerada a média da nota dos julgadores. 

 

 

Atenciosamente 

Comissão de Temas Livres 
 

http://physics.nist.gov/cuu/Units

