
 
  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO  

III CONGRESSO CARIRIENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E SAÚDE  

  

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

  

1. A Comissão Científica do III Congresso Caririense de Educação Física, 

Esporte e Saúde aceitará a submissão de trabalhos para apresentação no 

evento até às 23h59 do dia 29 de outubro de 2020. Os trabalhos deverão 

ser enviados para o e-mail congressounileao@gmail.com.  

  

2. Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com as normas previstas 

neste edital, abordando assuntos dos eixos temáticos do Congresso, na 

forma de resumo. Os trabalhos serão avaliados pelos membros da 

Comissão Científica do evento.  

  

3. As apresentações ocorrerão na modalidade oral no dia 6 de novembro, 

com início às 8h, em sala virtual previamente estabelecida pela comissão. 

As apresentações deverão ser realizadas por um dos autores do trabalho, 

devidamente credenciado no evento.  

  

REGULAMENTAÇÃO  

  

4. Serão aceitos 2 (dois) trabalhos por autor principal, sendo que um mesmo 

pesquisador pode ser coautor de no máximo 5 (cinco) trabalhos;  

  

5. Cada trabalho poderá ter no máximo 6 (seis) autores, contando com o 

orientador;  

  

6. O trabalho a ser submetido deverá conter um professor orientador. Caso 

o autor principal seja acadêmico, o apresentador deverá estar 

credenciado no evento;  

  

7. Será fornecido um certificado por trabalho, incluindo no documento os 

nomes do autor e coautores, desde que devidamente credenciados no 

evento;  

  

8. O resultado da avaliação será comunicado aos autores via e-mail até o 

dia 31 de outubro de 2020.  

  

Não serão aceitos trabalhos:  

 

• Fora do prazo;  

• Fora do padrão especificado;  

• Com formatação inadequada.  

  



 

FORMATO DO RESUMO:  

 

9. O resumo deverá ser digitado no programa Microsoft Word para Windows, 

utilizando formato A4, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e 

direita de 2 cm, fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples entre 

linhas e alinhamento justificado, contendo entre 300 e 500 palavras.  

  

10. O título do trabalho deverá ser escrito em letras maiúsculas em negrito e 

centralizado. Na linha seguinte, em recuo direito, escrever o(s) nome(s) 

completo(s) do(s) autor(es), apenas com iniciais maiúsculas, com nota de 

rodapé, que deverá constar a instituição (ou instituições) de afiliação do(s) 

autor(es) e respectivo(s) e-mail(s).  

  

11. Deixar uma linha em branco e iniciar a digitação do resumo, num 

parágrafo único, sem referências bibliográficas, tabelas, gráficos ou 

destaques de qualquer natureza. O texto deverá conter, implicitamente, 

introdução, objetivos, metodologia, resultados principais e conclusões. 

Para os trabalhos em andamento, explicitar os resultados preliminares. 

Adicionar três a cinco palavras-chave, que devem estar escritas na linha 

seguinte ao texto, separadas entre si por ponto e vírgula, e finalizadas por 

ponto. Após o resumo, deverá constar o Grupo de Trabalho – GT 

vinculado à temática da pesquisa.  

 

Grupos de Trabalho: 

  

GT01 – Atividade Física e Saúde;  

GT02 – Dança, Corpo e Cultura;  

GT03 – Educação Inclusiva;  

GT04 – Escola;  

GT05 – Políticas Públicas;  

GT06 – Recreação e Lazer;  

GT07 – Relato de Experiência;  

GT08 – Treinamento Esportivo. 


