
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO 
CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

EDITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (RESUMO SIMPLES) DO III SIMPÓSIO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSÃO 

 
 

1. DO OBJETO DE ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 - O presente edital tem como objetivo incentivar a participação dos ACADÊMICOS 
E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, 
EDUCAÇÃO, DEMAIS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ÁREAS AFINS em 
atividades de pesquisa, visando complementar sua formação e enriquecer seus 
conhecimentos, contribuindo assim, em sua formação acadêmica e profissional. 
 
1.2 - Esta Seleção de Trabalhos Científicos é organizado pela comissão do III 
Simpósio de Educação Física Adaptada e Inclusão, sendo eles professores que 
compõe o quadro docente dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 
Física do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 Podem participar da Seleção trabalhos inéditos de autoria de acadêmicos, 
regularmente matriculados em curso superior, pós-graduandos e demais profissionais 
descritos no item do presente edital; 
 
2.2 A inscrição dos trabalhos será feita através do resumo dos mesmos; 
 
2.3 A inscrição do resumo no evento será de forma gratuita; 
 
2.4 Será limitado até dois resumos por autor principal; 
 
2.5 A inscrição dos resumos para análise e seleção deverá ser feita até às 23h59min do 
dia 24 de maio de 2021, através do endereço do e-mail oficial do III Simpósio de 
Educação Física Adaptada e Inclusão: simposioadaptada@gmail.com  
 
2.6 Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, 1 (um) autor, 1 (um) coautor, 
1 (um) orientador (se houver), 1 (um) co-orientador (se houver). Há limite de 02 (dois) 
trabalhos submetidos por autor; e co-autores podem participar de até 05 (cinco) 
trabalhos submetidos; 
 
2.7 Cada autor e co-autor poderão estar inscritos como apresentadores de, no 
máximo, 02 (dois) trabalhos 
 
2.8 Os trabalhos poderão ser submetidos mesmo que os autores ainda não 
estejam inscritos, porém, SÓ PODERÃO SER APRESENTADOS MEDIANTE 
INSCRIÇÃO REALIZADA; 
 
2.9 O nome do apresentador deverá ser informado no ato de inscrição. O 
apresentador do trabalho poderá ser o autor ou um dos co-autores desde que esteja 
devidamente inscrito no III Simpósio de Educação Física Adaptada e Inclusão; 
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2.10 Os trabalhos, selecionados pela Comissão Científica, poderão ser apresentados 
somente após comprovação de inscrição do apresentador no III Simpósio de 
Educação Física Adaptada e Inclusão; 
 
2.11 A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado. 
Ordem recomendada para os autores: autor, co-orientador (se houver) e orientador; 
 
2.12 No ato da inscrição (submissão) do trabalho deve-se preencher no campo  de 
ASSUNTO na caixa de envio do e-mail o nome RESUMO e em parênteses a Área 
Temática / Grupo de Trabalho na qual se enquadrará o resumo enviado; 
 
2.13 Serão aceitos trabalhos de revisão, estudo de caso, relato de experiência e 
análise de dados a partir de dados primários ou secundários; 
 
2.14 Alterações posteriores no texto do resumo, bem como alterações de nome dos 
coautores e instituições relacionadas não serão permitidas após a submissão do 
trabalho. Mudanças posteriores em relação ao nome do apresentador deverão ser 
comunicadas com no máximo 48 horas de antecedência para o e-mail da Comissão 
Científica simposioadaptada@gmail.com informando o título do trabalho e o nome do 
novo apresentador, sendo este obrigatoriamente autor ou co-autor e devidamente 
inscrito no III Simpósio de Educação Física Adaptada e Inclusão; 
 

3. DAS REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO 
 
3.1 O resumo deverá ser redigido em língua portuguesa brasileiro; 
 
3.2 O resumo deve conter no máximo 400 palavras; 
 
3.3 Deverá ser enviado, através do e-mail simposioadaptada@gmail.com  
 
3.4 O resumo deverá constar de Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e 
Conclusão, salvo Relato de Caso ou Relato de Experiência, que poderão constar de 
Introdução, Descrição do Caso ou Experiência e Considerações Finais, destacados 
em letras maiúsculas seguido de dois pontos. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e 
“OBJETIVOS:”; 
 
3.5 Agências financiadoras ou apoiadoras do trabalho, caso existam, referências e 
nomes dos autores não devem ser referidos no resumo do trabalho no momento da 
inscrição; estes, entretanto, podem ser referidas no momento da apresentação do 
trabalho; 
 
3.6 Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) no 
resumo. Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte 
textual do resumo. 
 
3.7 Os trabalhos aprovados não serão corrigidos ou revistos pela Comissão Científica 
do Congresso e deverão ser publicados exatamente na forma como submetidos, 
sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta redação. 
 
3.8 As bibliografias consultadas não devem ser enviadas através do resumo, mas 
devem ser obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos trabalhos, no 
formato ABNT. 
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3.9 Trabalhos inscritos   sem   corpo   do   texto   ou   incompletos   serão 
desclassificados. 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1 Serão desqualificados os trabalhos que não estiverem dentro dos padrões deste 
edital; 
 
4.2.Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados exclusivamente 
pela Comissão Científica do III Simpósio de Educação Física Adaptada e Inclusão; 
 
4.3 A Comissão Científica do III Simpósio de Educação Física Adaptada e Inclusão 
será responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo com os seguintes critérios 
(que variam de Insuficiente, Regular, Bom e Excelente): Relevância do Trabalho na 
Sociedade; Originalidade; Importância Científica; Emprego da Metodologia Científica 
na Elaboração do Trabalho; Correlação entre os Objetivos; Resultados e Conclusões 
do Resumo; Qualidade e Clareza dos Resultados Apresentados; 
 
4.4 Os trabalhos selecionados serão divulgados via e-mail do destinatário a partir do 
dia 27/05/2021. Os resumos serão publicados nos Anais do respectivo  Simpósio com 
inscrição no ISBN. 
 
4.5 Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados no III Simpósio de 
Educação Física Adaptada e Inclusão pelos respectivos apresentadores indicados no 
momento da inscrição, em dia e horário a ser definido pela Comissão Organizadora e 
informado previamente aos autores e apresentadores do trabalho. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DO RESUMO “ORAL VIRTUAL” 
 
5.1 O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser o autor ou um dos co- 
autores, porém, jamais o orientador do trabalho e se utilizar do modelo de slide 
disponibilizado pela comissão pelo e-mail de confirmação de aprovação do resumo. 
 
5.2 Na apresentação do trabalho, o corpo do trabalho deve conter Introdução, 
Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e Referências; salvo Relato de Caso, que 
poderá constar de Introdução, Descrição do caso ou de Experiência, Considerações 
Finais e Referências.  
 
5.3 A cronometragem da apresentação é de responsabilidade da Comissão 
Organizadora, que observará o limite de tempo de 5 (cinco) minutos para apresentação 
e 2 (dois) minutos para discussão. Ao fim do tempo de apresentação, a Comissão 
Organizadora pode interromper a apresentação e passar a palavra à Comissão 
Científica 
 
5.4 É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores antes, durante ou 
após a apresentação do trabalho, ficando a cargo única e exclusivamente do 
apresentador esclarecer os questionamentos do público e da Comissão Científica. 
 

5.5 A avaliação será realizada por membros da Comissão Organizadora do II Simpósio 
de Educação Física Adaptada e Inclusão que ficará encarregado de checar normas 
técnicas (como cronometrar a apresentação e cumprimento de outros tópicos deste 
edital). 
 
5.6 O envio do certificado de apresentação será realizado através do e-mail informado 
no ato da inscrição do participante. 



5.7 Apresentação dos trabalhos ocorrerá no dia 01 de Junho a partir das 14:00h via 
google meet. O endereço será enviada para os autores dos trabalhos aprovados. 
 
 
6. GRUPOS DE TRABALHO 
 

GT – 01 ESPORTES ADAPTADOS OU PARALÍMPICOS 

GT – 02 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

GT – 03 RELAÇÕES DE GENERO E INCLUSÃO 

GT – 04 POLÍTICAS EDUCACIONAIS: GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO 
DOCENTE, CURRÍCULO E INCLUSÃO 

GT – 05 EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E ENVELHECIMENTO 

GT – 06 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

GT – 07 AVALIAÇÃO MOTORA E INCLUSÃO 

GT – 08 SAÚDE MENTAL 

GT – 09 SAÚDE E ACESSIBILIDADE 

GT – 10 GESTÃO EM SAÚDE, ATENDIMENTO E INCLUSÃO 

 
 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA DO III SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E 

INCLUSÃO 


