CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA DO ESPORTE FCAUNICAMP/SESC- CONIPE 2016
LEPE – FCA/UNICAMP

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Poderão ser submetidos trabalhos CIENTÍFICOS e RELATOS DE EXPERIÊNCIA
nos seguintes temas:
I. Científicos:
Ø Metodologia de ensino do esporte
Ø Formação de treinadores e professores de educação física
Ø Análise de jogo e avaliação em educação física e esporte
II. Relatos de experiência:
Ø Esporte e infância
Ø Esporte, adolescência e juventude
Ø Esporte e adultos
Ø Esporte e idosos
2. Três trabalhos de Relato de Experiência e três trabalhos Científicos serão
premiados, com certificado de Menção Honrosa, de acordo com avaliação da
Comissão Científica.
3. Os textos dos trabalhos deverão estar obrigatoriamente no formato de RESUMO. As
normas de publicação são descritas abaixo e devem ser seguidas rigorosamente.
Trabalhos fora das normas do congresso não serão avaliados, sendo
automaticamente negados.
4. O texto do trabalho submetido deverá ser redigido em um dos idiomas, a seguir:
português ou inglês ou espanhol.
5. Os trabalhos aceitos serão apresentados na forma de pôster digital.
6. Serão aceitos até 2 trabalhos como primeiro autor, não havendo limitações para
coautorias.
7. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 5 (cinco) autores. O primeiro autor deve
obrigatoriamente estar inscrito no congresso.
8. Os trabalhos serão avaliados por, pelo menos, dois membros da Comissão científica
do evento, cujos pareceres finais não serão enviados aos autores.
9. Os resumos serão de responsabilidade exclusiva dos autores e os direitos, inclusive
de tradução, são reservados.

10. Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais digitais do evento, e os direitos
autorais transferidos para a organização do evento.
11. As pesquisas enviadas deverão levar em consideração os aspectos éticos vinculados
às experiências científicas com seres humanos ou animais. Deve-se indicar no texto
que os consentimentos dos sujeitos estudados (amostra) foram obtidos e os
procedimentos éticos (humanos e animais) foram respeitados e estão de acordo com
legislação vigente.
12. Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente através dos e-mails específicos
do evento, em arquivo Word for Windows versão 6.0, superior.
I. Para a categoria “I”, trabalhos científicos, enviar o resumo para o email
conipecientifico@gmail.com
II. Para a categoria “II”, relatos de experiência, enviar o resumo para
coniperelatos@gmail.com
13. Última data para submissão: 30 de março de 2016. O aceite do trabalho será
divulgado na página do evento até o dia 23 de abril de 2016.
14. A data limite para a inscrição e pagamento da taxa de inscrição pelo primeiro autor
para que o trabalho seja publicado nos anais do evento é até 30 de abril de 2016.
15. O pôster será apresentado no formato e-poster (pôster no formato digital), tendo cada
autor 4 minutos de apresentação e outros 4 minutos para responder perguntas.
16. O envio do e-poster para a organização do evento será até 05 de junho de 2016. É
responsabilidade dos autores acompanhar a página web do evento, onde serão
publicadas as normas para confecção do e-poster.
17. O autor deverá comparecer com antecedência de 20 minutos para sua sessão no salão
em que os trabalhos serão apresentados, para recomendações sobre o procedimento
das apresentações.
18. A data, horário, local e ordem da apresentação será divulgado no site do evento.

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS

- Os resumos devem ser submetidos em folha A4 (210 x 297 mm), no modo retrato,
digitados em Word for Windows versão 6.0 ou superior.
- Deverá ser utilizado fonte Times New Roman 12, com espaçamento SIMPLES entre
as linhas. Margens superior e inferior, esquerda e direita de 2 cm.
- O texto deverá ter alinhamento “justificado”, exceto os itens: Título, Autores,
Palavras-chave.
- Os trabalhos deverão conter os seguintes itens: Título, Autores, Resumo e Palavraschave.
- Na categoria “I”, trabalhos Científicos, o texto do Resumo deve conter: Introdução,
Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão. Em parágrafo único de até 300 palavras.
- Na categoria “II”, trabalhos de Relato de experiência, o texto do Resumo deve
conter: Introdução, Objetivo, Desenvolvimento e Conclusão. Em parágrafo único de
até 300 palavras.
- Recomendamos fortemente o uso dos templates disponibilizados a seguir, como base
para confecção do seu resumo.

FAZER UM PARA CADA CATEGORIA
TÍTULO: caixa alta, negrito, centralizado.
AUTORES: após o titulo, alinhar à margem direita, o nome completo do primeiro
autor, seguido pela sigla da instituição a qual está filiado, na mesma linha. Nas linhas
subsequentes, citar o nome de cada coautor, e a respectiva sigla institucional a que
estão filiados. Após os autores, citar em linha nova o e-mail do primeiro autor.
RESUMO: Deverá ser constituído por no máximo 300 palavras, em parágrafo único
de acordo com o tipo de trabalho apresentado (Científico ou Relato de Experiência).
Palavras-Chave: Até 3 termos; alinhado à margem esquerda.
CAROS CONGRESSISTAS, POR FAVOR, SEGUIR RIGOROSAMENTE OS
TEMPLATES A SEGUIR. NOTE QUE HÁ UM MODELO PARA TRABALHO
CIENTÍFICOS E OUTRO DISTINTO PARA RELATOS DE EXPERIÊNCIA.

TEMPLATE TRABALHO CIENTÍFICO
POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE NUHSF
HESJ LOTR
Truygs Gutrest – FCA/UFC
Pjeir Lheoteoa – DEF/UCH
Ogyht Kilhglr – EEF/UGES
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx
Introdução: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju wefrd rsarf
puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. Objetivo: Ojuef
asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs bertgd cartgd jsuid
zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs feudsf. Metodologia:
keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp eatffgo xorutci jadfoirc qheuid
feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff burttgs aoust bjutosnjfo potdfgihs
keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido nsjuroi weruyair qhausio ksuivp,
vusidpd katrtioscp ltuiept. Resultados: huirosdf kauidh kahyrjo nhygsi eyhsifo quaihd,
jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu kduufo zjduioo soijopdf
pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso qsfiod pqosif lesufsd gdsiur
dedfgefko mnhusio ebaysk vjuorsf lsjuo wausidp cshieop zjheueo bjusod nejuusk nnjsukfo
xsueoid aosunjf lueoco lkus njud nheufk jhurif njeusk qhhudoj çoduj suaojodfogpaen
nhudkklos neusjfop ehsiuro rhsifk jrusjop thskiuvp mhuifo neujjsuk prjiflit jsufklgjcue
nrniemk jeuamk, meinip jeiil jenmpodm. Porjfji nhehji neujiopkr juehurjo çakijsij wahdujok
ijeuhjdoo nsjokor lajdijp zhhuejio pkeiji nausjiko wse loihjijfn nnjshu ko heusio uhrfujfo
qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, heikokps apksojis lwrhsuio bheusior. Wrjarko
keijifjifp jeujaofpk nhejaok lkodkpdo mhhuenkk mjdookplp jauhudko nenuhudj nhsu heuho
uejoplsn ciuhjdo jidjoskpskjn uij tsfgismispk neneuao aeosfksino nueplapkin whuahdjop
kaiufjfko rhauhjdo gnahidjo menjnoakp mdnigo fsiomsmip. Sejiajrom nrujogpa nruiokps
jnrsijfok neiajro mhrofkina euhaijon hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju
mnneuirkp mjuirjokp koppjost mnusirtgj jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn
ammdlori maknjjirksj lkoejokjfi nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf ksjorposnj
uruisjojo nuhsuhjrokto jeafjit xjeusioot whusokpp. Conclusões: heuakot njuso peijotst
wahusjio mnrjsoo lkmijips risrtg nse srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos
diskori lkosdofp nejnaok xheusio opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio
nrjnxo seujojf pty wahdujo hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre jeujsor
laojeihj neuhsokp nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo jeujorjor
bhehusjo wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust.
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg.

TEMPLATE RELATO DE EXPERIÊNCIA
POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE NUHSF
HESJ LOTR
Truygs Gutrest – FCA/UFC
Pjeir Lheoteoa – DEF/UCH
Ogyht Kilhglr – EEF/UGES
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx
Introdução: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju wefrd rsarf
puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. Objetivo: Ojuef
asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs bertgd cartgd jsuid
zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs feudsf.
Desenvolvimento: keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp eatffgo
xorutci jadfoirc qheuid feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff burttgs aoust
bjutosnjfo potdfgihs keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido nsjuroi weruyair
qhausio ksuivp, vusidpd katrtioscp ltuiept. Huirosdf kauidh kahyrjo nhygsi eyhsifo quaihd,
jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu kduufo zjduioo soijopdf
pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso qsfiod pqosif lesufsd gdsiur
dedfgefko mnhusio ebaysk vjuorsf lsjuo wausidp cshieop zjheueo bjusod nejuusk nnjsukfo
xsueoid aosunjf lueoco lkus njud nheufk jhurif njeusk qhhudoj çoduj suaojodfogpaen
nhudkklos neusjfop ehsiuro rhsifk jrusjop thskiuvp mhuifo neujjsuk prjiflit jsufklgjcue
nrniemk jeuamk, meinip jeiil jenmpodm. Porjfji nhehji neujiopkr juehurjo çakijsij wahdujok
ijeuhjdoo nsjokor lajdijp zhhuejio pkeiji nausjiko wse loihjijfn nnjshu ko heusio uhrfujfo
qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, heikokps apksojis lwrhsuio bheusior. Wrjarko
keijifjifp jeujaofpk nhejaok lkodkpdo mhhuenkk mjdookplp jauhudko nenuhudj nhsu heuho
uejoplsn ciuhjdo jidjoskpskjn uij tsfgismispk neneuao aeosfksino nueplapkin whuahdjop
kaiufjfko rhauhjdo gnahidjo menjnoakp mdnigo fsiomsmip. Sejiajrom nrujogpa nruiokps
jnrsijfok neiajro mhrofkina euhaijon hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju
mnneuirkp mjuirjokp koppjost mnusirtgj jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn
ammdlori maknjjirksj lkoejokjfi. Conclusão: nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf
ksjorposnj uruisjojo nuhsuhjrokto jeafjit xjeusioot whusokpp. heuakot njuso peijotst wahusjio
mnrjsoo lkmijips risrtg nse srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos diskori
lkosdofp nejnaok xheusio opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio nrjnxo
seujojf pty wahdujo hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre jeujsor
laojeihj neuhsokp nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo jeujorjor
bhehusjo wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust.
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg.

