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ANEXO I – NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO  

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL NA 

METODOLOGIA DO SNOEZELEN/MSE – 2019  

 
A Comissão Organizadora do II SIMPÓSIO REGIONAL DE ESTIMULAÇÃO 

MULTISSENSORIAL NA METODOLOGIA DO SNOEZELEN/MSE convida os Terapeutas 

Snoezelen/MSE a submeterem seus trabalhos para o evento, cujo tema central deste ano é em 

comemoração aos 10 anos de Snoezelen/MSE no Estado de São Paulo. 

 

Cronograma de submissão de trabalhos 
 

Até 10 de abril Submissão de trabalhos completos em formato de resumo expandido; 

(Modelo Anexo II) 

Trabalhos não enviados no prazo serão excluídos da programação. 

De 11 a 22 de abril Análise dos trabalhos enviados e envio dos pareceres aos participantes 

para possíveis correções; (feito pela Comissão Organizadora do 

Evento, via e-mail)  

De 23 de abril a 03 de maio Prazo final para os autores enviarem os trabalhos corrigidos com 

as adequações propostas; 
(via e-mail: iprbauru@apaebrasil.org.br) 

Até 15 de junho Envio das apresentações1 exclusivamente em extensão (.ppt ou 

.pptx) via e-mail; iprbauru@apaebrasil.org.br 

Importante: Apresentações não enviadas até 15 de junho estarão 

automaticamente canceladas do evento; 

 

 

 Todos os autores dos trabalhos aprovados deverão estar inscritos no evento; 

 Só receberão certificado de apresentação aqueles autores que de fato estiverem presentes 

no momento da Comunicação Oral; 

 

DA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

1. Slides 

a. A Capa deve conter: a) título completo do trabalho; b) nome (s) do (s) autor (es); 

c) nome e logomarca do centro snoezelen ou sala snoezelen de origem do 

trabalho; 

                                                 
1 ______ Recomendamos utilizar o site https://wetransfer.com/  para enviar as apresentações completas dos 

participantes até a data estabelecida. Um dos objetivos da visualização prévia, é evitar a repetição de informações. 
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b. Tópicos: a) Introdução; b) Metodologia; c) Vídeos; d) Resultados e Discussão; e) 

Referências; 

c. Por fim, coloque seu contato como: e-mail da sala snoezelen, instituição ou clínica 

em que o trabalho foi realizado. 

 

2. Tempo da apresentação 

a. Cada participante que apresentará seu trabalho (individual ou duplas) terá um 

tempo de 20 minutos, sendo 15 de apresentação e 05 para discussão em plenária; 

b. Organize sua apresentação para que não ultrapasse este tempo; 

 

3. Informações a enviar para Bauru caso o trabalho seja aprovado (online) 

 

a. Todos os autores de trabalhos aprovados deverão enviar um currículo resumido 

(informações mais importantes) para o e-mail: iprbauru@apaebrasil.org.br; 

Exemplo: Antonio Berluzzo, fonoaudiólogo. Possui doutorado em ..... pela 

Universidade de Montreal, mestrado em ...... pela instituição (X). Atualmente, 

atua como fonoaudiólogo e terapeuta snoezelen na Instituição (Y). Proprietário da 

Sala Snoezelen (Z) na cidade de São Paulo.  

 

Para informações, esclarecimentos e dúvidas em geral, entre em contato com a 

Coordenação da Comissão Organizadora do Evento: iprbauru@apaebrasil.org.br  

 

 

Sobre o Instituto Paulina Raphael – IPR – APAE Bauru 

 

O Instituto tem o objetivo de desenvolver ações estratégicas e articuladas que contribuam 

para a manutenção de um constante intercâmbio de experiências com a comunidade e com o 

Movimento Apaeano, tanto na participação, quanto na realização de eventos, difusão de técnicas 

e conhecimentos, assessorias, publicações, projetos de ação e fomentação da capacitação 

continuada da própria equipe, além da autossustentação da nossa Entidade. 
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Comissão Organizadora do II Simpósio Regional de Estimulação  

Multissensorial na Metodologia Snoezelen/MSE 

Esp. Francine de Moraes Caparroz Santos – Psicóloga; Terapeuta Snoezelen; IPR APAE Bauru; 

Esp. Helen Cazani Maciel – Psicóloga; Terapeuta Snoezelen; IPR APAE Bauru; 

Esp. Luci Regina Alves de Paula – Fonoaudióloga; Terapeuta Snoezelen; IPR APAE Bauru; 

Izabel C. S. Albuquerque – Assessora de Mídia; APAE Bauru; 

Linda Inês Marques – Secretária; IPR APAE Bauru; 

Me. Eder Ricardo da Silva – Coordenador Centro Snoezelen/MSE – São Paulo – IPR APAE Bauru; 

Me. Salete Regiane Monteiro Afonso – Psicóloga; Terapeuta Snoezelen; Diretora Técnica; IPR APAE Bauru; 

Dra. Thais Freire – Fonoaudióloga; IPR APAE Bauru; 

 

 

1ª Versão: Bauru, 27 de fevereiro de 2019. 


