2 º Congresso Ibérico de

Integração Sensorial
Ciência-Evidência-Excelência

24, 25 e 26 de Maio de 2019 – Esposende

Submissão do Trabalho

A sua marca no Congresso Ibérico de Integração Sensorial.

A Comissão Científica do 2º Congresso Ibérico de Integração Sensorial – Ciência - Evidência - Excelência convida autores a
submeterem resumos de comunicações livres e posters para possível inclusão no programa científico.

Objetivos do Congresso

●

Proporcionar uma plataforma de intercâmbio e debate de correntes de pensamento atuais e futuras direções da
Teoria e Prática de Integração Sensorial de Jean Ayres;

●

Dar a conhecer diferentes tipos de intervenções baseadas na Abordagem de Integração Sensorial de Jean Ayres em
diferentes faixas etárias;

●

Demonstrar a importância do trabalho em parceria entre profissionais de diferentes áreas na avaliação e
intervenção;

●

Demonstrar o contributo do brincar na promoção da participação nos diferentes contextos;

●

Potenciar a otimização do processo de avaliação e intervenção de acordo com os princípios da Abordagem de
Integração Sensorial;

●

Promover a investigação científica na área da Terapia Ocupacional.

Dados Gerais do Congresso

Data e hora
●

24, 25 e 26 de Maio de 2019

●

Horário: 09h00 - 16h30

Local
●

Axis Ofir Beach Resort Hotel, 4740-291 Esposende

Considerações Gerais para apresentações científicas

●

As comunicações livres e posters podem assumir diferentes formas: revisão bibliográfica, investigação ou
apresentação de caso(s) clínico(s);

●

Caso o trabalho seja realizado numa instituição académica, esta deve ser referenciada pelos autores;

●

Cada participante só pode ser primeiro autor de uma comunicação oral e de um poster, podendo ser co-autor de
outros trabalhos submetidos;

●

O primeiro autor deve inscrever-se no Congresso e comparecer na data, hora e local a definir pela Comissão
Organizadora para apresentação do trabalho. Caso não consiga estar presente, deverá informar a Comissão
Organizadora e indicar o co-autor substituto.

●

Todos os resumos dos trabalhos aceites pela Comissão Científica serão incluídos no Livro de Resumos.

Considerações Gerais para a submissão do resumo

●

A submissão dos resumos deve ser efetuada, exclusivamente por internet, até ao dia 15 de abril de 2019 através da
preenchendo de todos os campos da plataforma disponível no site do Congresso: http://ciisa2019.com/

●

A confirmação da aceitação do trabalho será transmitida por email para o primeiro autor até ao dia 1 de março de
2019. Os problemas relacionados com o acesso à internet não poderão ser usados como justificação para o
incumprimento dos prazos;

●

Os resumos (de acordo com a apresentação pretendida, poster ou comunicação livre) serão avaliados pela Comissão
Científica do 2º Congresso Ibérico de Integração Sensorial – Ciência - Evidência - Excelência, ficando ao critério da
mesma a sua aprovação nesse formato ou sugestão da sua alteração;

●

A não aceitação do trabalho isenta as Comissões Científica e Organizadora de qualquer esclarecimento.

Considerações Gerais para a apresentação de trabalhos - Posters

●

Os posters podem ser redigidos em Português, Espanhol ou Inglês.

●

Devem cumprir com as seguintes dimensões: máxima de 120 cm de altura x 90 cm de largura e devem ser impressos
pelos próprios autores.

●

O cabeçalho do poster deve incluir o título e os autores como indicado no resumo enviado.

●

O autor responsável pela apresentação deve surgir sublinhado.

●

Deve ser legível a partir de 2 metros de distância.

●

A sua afixação requer autorização prévia da comissão organizadora, que definirá o local destinado;

●

Durante a apresentação dos posters, os autores deverão estar disponíveis para esclarecer eventuais questões;

●

A organização não se responsabiliza por qualquer perda ou dano do poster findo o período do congresso, devendo
os autores proceder ao levantamento do mesmo na data fixada.

Considerações Gerais para a apresentação de trabalhos – Comunicações livres

●

As comunicações livres podem ser apresentadas em Português, Espanhol ou Inglês;

●

O autor responsável pela apresentação deve surgir sublinhado;

●

O tempo disponível para a comunicação é de 15 minutos;

●

Recomendamos que a apresentação seja disponibilizada em formato digital dois dias antes do dia do Congresso.

Normas Gerais de Preenchimento do Resumo a Submeter

Os resumos devem incluir um título (máximo de 10 palavras) e ser escritos de forma clara, com um máximo de 250 palavras.
informação que consta no resumo deverá respeitar os pontos abaixo indicados:

▪

Introdução: Apresenta de forma clara o objetivo do trabalho desenvolvido, a sua relevância e as ideias
chaves a abordar;

▪

Metodologia: Descreve de forma clara o tipo de estudo, os aspetos inovadores, os instrumentos,
procedimentos adotados e a análise de dados efetuada;

▪

Resultados: Descreve os resultados obtidos com rigor científico;

▪

Conclusões: Descreve as conclusões e apresenta propostas para futuros estudos, bem como as limitações.

▪

Palavras-chave: no final do resumo devem ser listadas as palavras-chave.

