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REGULAMENTO PARA APOIO A EVENTOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS 

 

Considerando as atribuições da Diretoria Científica da Associação Brasileira 

de Fisioterapia em Saúde da Mulher (ABRAFISM) prevista em seu estatuto, esta 

entidade poderá apoiar a realização de eventos e pesquisas científicas que estejam 

alinhadas com seus objetivos estatutários e que sigam os trâmites de solicitação e 

critérios estabelecidos neste regulamento. 

 

1) Dos critérios de elegibilidade: 

I. Poderão ser apoiados eventos e pesquisas científicas que possam trazer 

conhecimentos, atualizações e avanços para área de Fisioterapia na Saúde da 

Mulher (FISM)/ Assoalho Pélvico (incluindo as áreas de atuação segundo a 

Resolução n°401/2011 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 

COFFITO); poderão ser apoiados ainda eventos científicos nacionais e 

internacionais de áreas correlatas dentro da área da Saúde/Saúde Pélvica (Saúde 

da Mulher, Educação em nível superior, Proctologia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Uroginecologia, Urologia, Mastologia, etc), além de eventos 

multiprofissionais/interdisciplinares que claramente sejam do interesse da FISM/ 

Assoalho Pélvico.  

II. Só serão elegíveis para solicitar apoio financeiro da ABRAFISM eventos e 

pesquisas específicas da FISM/ Assoalho Pélvico (incluindo as áreas de atuação 

segundo a Resolução n°401/2011 do COFFITO). O apoio financeiro só será 

oferecido mediante a disponibilidade de recurso financeiro para apoio a eventos que 

será planejado no ano anterior ao exercício e aprovado pela Diretoria da 

Associação. 

III. O solicitante a apoio para organização de evento ou pesquisa científica só será 

elegível se for associado ABRAFISM e estiver adimplente com sua anuidade. 

Exceções poderão ser analisadas em caso de eventos não específicos de 

Fisioterapia da área da saúde que a Associação tenha interesse em apoiar. 
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2. Dos prazos para solicitação de apoio:  

A solicitação de apoio deverá ser feita de modo regular por meio de ofício 

endereçado à Presidente da ABRAFISM (Rua dos Tamoios, n°986. Bairro: Jurunas. 

CEP: 66025-540. Belém – Pará – Brasil) ou e-mail de encaminhamento feito à 

Presidência da ABRAFISM (presidenciabrafism@gmail.com) e à Diretoria Cultural 

(comuniculturabrafism@gmail.com) com pelo menos 4 meses de antecedência da 

data do evento em fluxo contínuo (com exceção dos meses de dezembro e janeiro) 

para que a proposta seja analisada pela Diretora Científica da Associação e pela 

Diretora Tesoureira, caso haja solicitação de apoio financeiro.  

Solicitações com prazo inferior a 4 meses da data do evento devem ser 

encaminhadas em caráter de urgência com uma justificativa plausível que poderá 

ser aceita ou não pela Presidência da ABRAFISM, a depender das demandas da 

Associação. 

 

3. Das modalidades de apoio:  

I. Apoio na divulgação de evento científico sem auxílio financeiro. Neste tipo de 

apoio a ABRAFISM disponibilizará a divulgação da sua logomarca para uso 

exclusivo do evento a que se destina, auxiliará na divulgação do mesmo por meio de 

publicação nas redes sociais da ABRAFISM e envio por e-mail aos associados; 

II. Apoio na divulgação de evento científico com auxílio financeiro. Neste tipo de 

apoio a ABRAFISM poderá auxiliar o evento financeiramente a depender da sua 

disponibilidade financeira e aprovação de alínea específica para esta modalidade no 

ano anterior;  

III. Apoio na divulgação de pesquisa científica sem auxílio financeiro. Neste tipo de 

apoio projetos de pesquisas científica poderão ser apoiados por meio de divulgação 

do mesmo por meio de publicação nas redes sociais da ABRAFISM e envio por e-

mail aos associados. 
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4. Das responsabilidades do solicitante: 

I. Preencher de modo completo o formulário solicitado pela ABRAFISM e enviar 

todos os documentos solicitados por ela para análise da solicitação (programação do 

evento, palestrantes, comissão organizadora, instituição promotora, entre outros); 

II. Utilizar as terminologias reconhecidas por meio das portarias/resoluções do 

COFFITO relacionadas à Fisioterapia na Saúde da Mulher (Resolução n°401/2011 

do COFFITO); 

III. Incluir a logomarca da ABRAFISM, exclusivamente, nos materiais de divulgação 

do evento seja ele impresso ou digital indicando o apoio;  

IV. Oferecer vantagem aos associados ABRAFISM de pelo menos 10% de desconto 

na inscrição do evento para aqueles que se enquadrem na modalidade I de apoio; 

V. Oferecer pelo menos 50% de desconto aos associados para eventos que se 

enquadrem na modalidade II de apoio;  

VI. Realizar devolutiva, por meio de relatório simples de até uma página contendo 

informações em relação ao número de inscritos e fotos do evento científico o qual a 

associação contribuiu com a divulgação, sendo o prazo de até 1 mês após o término 

do evento; 

VII. Na modalidade III de apoio realizar devolutiva quanto aos resultados e 

publicações da pesquisa científica à qual a associação contribuiu com a divulgação, 

mencionando o apoio da ABRAFISM na seção de agradecimentos da publicação. 

 

5. Da análise da solicitação: 

I. A ABRAFISM se responsabiliza em analisar a solicitação sem que ocorra conflito 

de interesse, estabelecendo que seja apreciado por membros da diretoria que não 

possuam nenhum vínculo com a pesquisa ou evento científico, caso seja necessário; 

II. A solicitação será analisada primeiramente quanto aos critérios de elegibilidade e 

caso se enquadre nos mesmos será encaminhada pela Diretoria Cultural à Diretoria 

Científica para análise de mérito; 

III. A Diretoria Científica irá emitir parecer de mérito levando em consideração a 

proposta e programa do evento, qualidade científica e dos 

http://www.abrafism.org.br/
http://www.abrafism.org.br/


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER 

CNPJ: 07.907.951/0001-98 
www.abrafism.org.br | secretariabrafism@gmail.com 
(91) 9 8110-4777 
 
 

4/4 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER 

CNPJ: 07.907.951/0001-98 | www.abrafism.org.br | (91) 9 8110-4777 

palestrantes/conferencistas. Será analisado o potencial do evento em trazer 

conhecimentos, atualizações e avanços para área de FISM/ Assoalho Pélvico; 

IV. A Diretora Tesoureira emitirá parecer caso haja solicitação de apoio financeiro; 

V. A Presidente realizará consulta com associações de Fisioterapia coirmãs caso 

seja necessário maiores informações sobre o evento em questão; 

VI. A Diretoria Cultural comunicará o resultado com pelo menos 1 mês de 

antecedência da data do evento caso a proposta tenha sido encaminhada dentro 

dos prazos regulares. Caso seja aprovado, será enviada a logomarca da associação 

e demais materiais solicitados. A utilização da logomarca ABRAFISM só poderá ser 

utilizada para o fim que foi aprovado pela Diretoria da ABRAFISM;  

VII. A Diretoria de Comunicação realizará a divulgação dos eventos ou pesquisas 

científicas aprovadas utilizando a mala direta e as redes sociais da associação. 

Ademais, cabe ressaltar que a lista de contatos da ABRAFISM não é fornecida em 

hipótese alguma.   

 
01 de novembro de 2021. 

 
Dra. Cristine Homsi Jorge Ferreira 
Diretora Científica ABRAFISM 2018-2021 
 
Dra. Thaiana Bezerra Duarte 
Diretora Tesoureira ABRAFISM 2018-2021 
 
Dra. Amanda Magdalena Ferroli Fabricio 
Diretora Cultural ABRAFISM 2018-2021 
 
Dra. Anna Lygia Barbosa Lunardi 
Diretora de Comunicação ABRAFISM 2018-2021 
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