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( É com enorme satisfa9ao que a Sociedade Brasile1ra de 
Biomecamca e a Escala de Educa9ao Física da Univers1dade 
Federal do Ria Grande do Su/ se unem para realizar o IX Congresso 
Brasileiro de Biomecanica. 

O evento, a ser realizado em Gramado, cora9ao da terra gaúcha, 
irá reunir as maiores autoridades nac1ona1s da biomecanica, além 
de contar com a participac;ao de ilustres conferencistas 
mternacionais. Serao debatidos temas relevantes e apresentadas 
as navidades da área. 

Voce está convidado a vir desfrutar conosco desse momento de 
grande relevancia academica, a ser desenvolv1do em um dos 
pontos turísticos ma1s pnvileg1ados do país. 

COMISSÁO ORGANIZADORA 
A. ionro Carlos S Guimaráes 
Cláudia Silverra Lrma 
Jefferson Fagundes Loss 
Jorge Lurz de Souza 

COMISSÁO CIENTÍFICA 
Cecílra Amelía de Carvalho Zavaglia 
José Carlos Pío da Fonseca 
Marco Aurél10 Vaz 
M lton Antonio Zaro 
René Brenz1kofer 

Luiz Fernando Kruel 
Marco Aurélio Vaz 
Milton Antonio Zara 
Ricardo de Souza Petersen 

CONFERENCISTAS INTERNACIONAIS 
Anton.e ( in J van den Bogert, Cleveland Clrnic Foundation, Estados Unidos 
Christopher (Kit) L. Vaughan, University of Cape Town, África do Sul, 

!Presidente da Soc1edade Internacional de Biomecanica) 
Walter Herzog, Univers1ty of Calgary, Canadá 

ÁREAS TEMÁTICAS 
• Bromecanica do Esporte 
• Biomecanrca Músculo-esquelética 
• B1omecan1ca Clínica 
• B1omecan1ca dos Tecrdos e Biomateriars 
• Técnicas e Métodos de Pesquisa em Biomecanica 

INSCRIC:ÓES DE TRABALHOS 



Para 1nscm;ao de traba lhos c1enti t1cos, pelos menos o pnme1ro autor do t raba lho 
deverá estar inscrito como congressista. No momento da inscric;:ao do t rabalho, os 
autores poderao sugerir a área temática e a forma de apresentac;:ao: ora l ou poster. 
Caberá a Comissao Cient ífica a decisao sobre a c lassificac;:ao da área temát ica e a 
forma de apresentac;:ao. 

O prazo limite para inscric;:ao dos trabalhos será d1a 1 5 de mar<;:o de 2001. Os 
resultados, sobre a aprovac;:ao e a forma de apresentac;:ao, serao d ivulgados a partir 
do dia 30 de mar<;:o de 2001. Solicitac;:oes de "Carta de Aceite" devem ser feitas a 
Secretaria do Congresso, através do e-mail IXCBB2001@esef.ufrqs.br 

INSTRU<;ÓES PARA TEMAS LIVRES E PAINÉIS 
Os trabalhos deverao ser completos, oriundos de pesquisas conclu ídas, e 
organizados da seguinte forma: 
• No mín imo 4 e no máximo 6 laudas, em tamanho A4, espac;:o simples com fontes 

Times New Roman tamanho 12, editado em Word forWindows. 

• Margens· superior e inferior, 2,5cm; esquerda, 3,5cm; dire1ta, 1,5cm. 

• A pnme1ra linha do traba lho deverá contero título, que deverá ser escrito em letras 
ma1úscu las, em negrito, centrado, com fonte tamanho 13; de1xar urna linha em 
branca após o título; próxima linha: os autores, usando ma1úscula apenas na 
pnme1ra letra, sublinhados, centrado, com fonte tamanho 12 Nao utilizar qualquer 
ind1cac;:ao de t 1tulac;:ao ou cargo dos autores no trabalho; próxima linha: a 
inst1tu1c;:ao de ongem, sem 1tál1co, centrado, tamanho 12; caso os autores 
pertenc;:am a ma1s de urna 1nst 1tuic;:ao, 1nd1que-as mediante expoente numérico, 
sobrescrito, após o nome do autor; quando for o caso, indicar os nomes das 
entidades que subvencionaram o t rabalho como nota de rodapé no fina l da 
pnmeira folha, em tamanho 1 O; deixar urna linha em b ranca após a 1dentificac;:ao 
da(s) 1nstit u ic;:ao(óes). 

• Logo após deverá aparecer o "Resumo do Trabalho em Ing les" (Abstract) sem 
qualquer títu lo ou ident ificac;:ao. O Abstract deverá ser escrito em parágrafo único, 
espac;:o simples, em itál ico, tamanho 1 O, nao excedendo 250 palavras. 

• lmed1atamente após, mantendo a mesma formatac;:ao, urna linha contendo as 
palavras chaves em ingles. 

• De1xar urna linha em branca. 

• Restante do trabalho, estruturado preferenc1almente da segu1nte forma: 
lntroduc;:ao (obiet1vos, iustificativa, re levancia, etc.), Matena1s e Métodos, 
Apresentac;:ao e Discussao dos Resultados, Conclusóes e Referencias 
Bibliográficas. 

• Após as Referencias B ib l1ográf1cas informar o e-mail para contato de pelo 
menos um dos autores. 

Obs .. Cada trabalho deverá ter no máximo 5M B. Deverao ser enviados pela internet 
dois arqu1vos: um conforme as instruc;:óes mencionadas acima, para serem 
publicados, e um segundo arquivo, com o mesmo traba lho completo, porém sem 
qualquer 1dent1ficac;:ao dos autores ou da institu1c;:ao de origem, que será anal1sado 
pela Com1ssao Científica . 

FORMAS DE APRESENTA<;ÁO 
Oral (tema l1vre)· o autor terá 1 O m inutos para expos1c;:ao oral do trabalho e mais 5 
minutos para responder os quest1onamentos 

Poster o autor do poster participará de sessao de esclarecimentos, em horário 
espec1f1co conforme cronograma do congresso. Dimensoes do Poster: 90 x 70 cm. 
A forma de organizac;:ao do Poster deverá segu ir a formatac;:ao do traba lho escrito, 
com excec;:ao do abstract e das referencias b ib liográf icas, que nao prec1sam constar 
no pos ter. 



Obs .. O local para apresenta<;áo dos trabalhos estará disponível para os autores 
atixarem seus trabalhos, a partir das 12h do dia 29 de ma10. Os autores deveráo estar 
presentes para prestar as informa<;6es necessárias referentes ao seu trabalho. 
conforme o cronograma do Programa Científico. 

LOCAL DO CONGRESSO 
Hotel Serrano Avenida das Hortensias, 1480 - Gramado - RS 
Fone. (54)286.1332 - Fax: (54) 286.1639 - CEP: 95670-000 

PROGRAMA<;ÁO GERAL 

29 de maio 

30 31 de maio 

12 de junho 

15h30min 
16h 
l8h 

08h30m1n ás 18h30m1n 

08h30min as 16h30min 
16h30min 

Abertura Solene. 
Pa·estra de Abertura 
Sessáo de Posters e Coquetel. 

Programa<;ao Cientifica 

Programa<;ao Científica 
Palestra de Encerramento 

ESCOLA DE EDUCA<;AO FISICA CAMPUS OLIMPICO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 



INSCRlc;óES 
As 1nstruc;:óes de como proceder encontram-se na home-page do evento: 

W\/\l.YY.ufrgs br/IXCBB 

CATEGORIAS E TAXAS DE INSCRlc;ÁO 

Categona até ~Q~~ ~~~QQO até l-é/0312001 após 1-5/03/2001 

Estudantes 
(graduac;:áo e pós) R$ 80,00 R$ 120,00 R$ 180,00 

Sóc1os da SBB R$ 80,00 R$ 120.00 R$ 180,00 

Náo sócios da SBB R$ 150,00 R$ 250,00 R$ 350,00 

INFORMAc;óES SOBRE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE AÉREO 
PWA Agencia de Viagens e Turismo Ltda 
Av. Taquara. 154 - Coni 102 
Tel.: (Oxx 51) 330.9560 330.2142 
90460-21 O Porto Alegre RS Brasil 
e-mail: ~at_unsmo@pro.v1a-rs.com.br 

INFORMAc;óES SOBRE A CIDADE DE GRAMADO 
Gramado, informac;:óes gerais. transporte. horários, prec;:os, mapas: 
http://cade.un1net.eom.br/laturhrsgr.htm 
Prefeitura de Gramado 
http:Uwww.gramac;!Qs1te.eom.br/pmgramado/ 
Opc;:óes de lazer em Gramado: 
http://Wltf.W.Chinatownbraz1l.eom.br/brazil/portugues/tunsmo/ 
rgdosul/qramado{lndex.htm 

INFORMAc;óES SOBRE O EVENTO 
Escola de Educac;:áo Física 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Rua Felizardo, 750 
90690-200 Porto Alegre RS Brasil 
Tel: (Oxx 51) 316.5817 
Fax: (Oxx 51) 316.5811 
e-mail: JXCBBZOQl@esef.ufrqs.br 
Home-page www.ufrqs.br/IXCBB 




