
 

Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher 

CNPJ: 07.907.951/0001-98 

www.abrafism.org.br 

 
CAMPANHA ABRAFISM DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER - 08 DE MARÇO – MULHER AME-SE E CUIDE-SE 
 
 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
 

 
OBJETIVO GERAL 
- Comemorar anualmente o Dia Internacional da Mulher, realizando atividade 

educativa que beneficie a população feminina e ao mesmo tempo ofereça visibilidade sobre 
o importante papel do fisioterapeuta na saúde da mulher  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 - Incentivar as Associadas ABRAFISM a organizarem e participarem de atividades 

educativas voltadas a população feminina  
- Oferecer suporte enviando folhetos educativos da ABRAFISM – o material será 

disponibilizado em formato digital (PDF) 
- Divulgar as realizações das associadas  

- Premiar a melhor atividade educativa – realizada de forma virtual/online no ano 
de 2021, devido à Pandemia do Coronavírus. 

 
COORDENAÇÃO ABRAFISM 
 

Dra. Cristine Homsi Jorge Ferreira - Diretora científica da ABRAFISM 
Dra. Anna Lygia Barbosa Lunardi - Diretora de Comunicação interina ABRAFISM 
Dra.  Amanda Magdalena Ferroli Fabricio – Diretora de Cultura da Abrafism 

   
Das Inscrições e Prazos 
 

-  A comissão organizadora do evento inscrito deverá ter pelo menos um 
integrante associado da ABRAFISM adimplente (em dia com a anuidade do 
referente ano) 

- Os Associados interessados em participar do Concurso poderão se inscrever 
durante todo o mês de março de cada ano enviando e-mail para diretoria de 
comunicação (comuniculturabrafism@gmail.com). Identificar no assunto do email 
CONCURSO 2021 e no corpo do email informar: nome da coordenadora da 
campanha, instituições envolvidas na atividade, local e horário que será realizada a 
atividade.  Data limite para inscrições dia 31 de março. 

- Os associados que desejarem apenas divulgar sua atividade por meio de fotos 
devem enviar as mesmas informações, entretanto informar no e-mail que não 
desejam concorrer ao prêmio apenas divulgar a atividade e receber uma declaração 
de participação da ABRAFISM.  

- Os inscritos terão até o dia 10 de abril para enviar o registro do evento que 
deverá incluir: um breve relato da atividade realizada, envio do material educativo 
utilizado se houver, registro fotográfico e qualquer outro material que demonstre a 
atividade realizada.  

Ressaltamos a importância de priorizar a realização de atividades 
virtuais/online devido a pandemia no ano de 2021.  
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- O evento poderá ser realizado em qualquer dia do mês de março de cada ano.  

Da divulgação das atividades realizadas nas mídias sociais da ABRAFISM 
 

- Serão divulgadas apenas atividades educativas que apresentem respaldo 
científico e ético-legal, o que será avaliado pela Diretoria científica, de comunicação 
e cultural da ABRAFISM. 

 
- A ABRAFISM poderá solicitar documentos adicionais aos associados 

interessados em ter suas atividades divulgadas e/ou concorrer a premiação.      
 
- IMPORTANTE: Serão julgados e/ou divulgados eventos que tenham em anexo 

autorização do uso de imagem (do organizador e participantes do evento) assinado 
pelos membros da organização. 
 
Dos critérios para concorrer a prêmio  
 

- Para concorrer a premiação a equipe promotora da atividade educativa deverá 
ter pelo menos um integrante que seja associado ABRAFISM em dia com sua 
anuidade.  

- Atender aos prazos estabelecidos quanto a inscrição e material enviado  
- Equipes e atividades que envolvam membros da Diretoria ou conselho fiscal da 

ABRAFISM não poderão concorrer a premiação para que não haja conflitos de 
interesse. Os membros da Diretoria poderão assim como os demais associados 
ABRAFISM enviar suas atividades para que sejam divulgadas nos meios de 
comunicação ABRAFISM e assim como os demais associados receber uma 
declaração de participação na atividade oferecida pela ABRAFISM.  

 
Dos critérios para premiação   
 
- Uma comissão indicada pela Diretoria Científica irá julgar e premiar a iniciativa 
considerada mais significativa para as mulheres e para divulgação da atuação da 
Fisioterapia na Saúde da Mulher. Os critérios considerados serão: 
1- Abrangência da atividade (número de participantes comprovado por meio de 
assinaturas ou outro tipo de registro) 
2- Qualidade do relato da atividade realizada, 
3- Qualidade científica e ilustrativa do material educativo utilizado  
4- Qualidade do registro fotográfico enviado  
 
Da premiação  
 
- A comissão indicada pela Diretoria científica irá divulgar o resultado do concurso 
até o final do mês de maio de cada ano. 
- Prêmios: 
 Primeiro lugar: 

 - até 4 inscrições gratuitas para membros integrantes da equipe que 
realizou a atividade em 1 evento científico integralmente promovido pela 
ABRAFISM, realizado dentro do prazo de dois anos após a premiação e um 
certificado de menção honrosa constando o nome dos integrantes da equipe 
(constará o nome de no máximo 4 integrantes). 

Para receber o benefício da inscrição no evento escolhido se faz 
necessário que os contemplados sejam associados adimplentes da ABRAFISM. 



 

 
Segundo lugar: 

- até 2 inscrições gratuitas para membros integrantes da equipe que 
realizou a atividade em 1 evento científico integralmente promovido pela 
ABRAFISM, realizado dentro do prazo de dois anos após o evento e um 
certificado de menção honrosa constando o nome dos integrantes da equipe 
(constará o nome de no máximo 4 integrantes)  

 
Para receber o benefício da inscrição no evento escolhido se faz 

necessário que os contemplados sejam associados adimplentes da ABRAFISM. 
 

Terceiro lugar: 
-  1 certificado de menção honrosa constando o nome dos integrantes 

da equipe (no máximo 4 integrantes)  
 

A inscrição prêmio poderá ser em evento a ser realizado no mesmo ano do concurso ou no ano 
subsequente.   
 


