SEMINÁRIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E CORPORAIS 2016
SUBMISSÃO DE TRABALHO
Serão aceitos trabalhos na categoria Comunicação Oral e Vídeo pôster. Os
trabalhos aceitos receberão definição quanto à data e hora de apresentação
definida pela Comissão Organizadora do evento e após indicação da Comissão
Científica. O autor responsável pelo envio do resumo deve estar inscrito e
comparecer ao evento. O autor fica responsável pelo envio de trabalho completo
após o aceite. Serão aceitos até dois trabalhos por apresentador como autor
principal, não há limites de trabalho como coautor. O autor deverá indicar um email atualizado para recebimento de comunicados da organização. Os trabalhos
deverão ser inscritos em um dos seguintes eixos temáticos:
- Lazer
- Práticas corporais
- Práticas esportivas
- Inclusão e diversidade
INSCRIÇÕES
As inscrições para submissão de trabalho estarão abertas a partir de 9 de setembro
e devem ser feitas pelo e-mail seminario@ribeirao.sescsp.org.br, até 12 de outubro
de 2016. Para inscrição e envio de trabalhos é necessário:
1) Preenchimento da Ficha de Inscrição Individual no Seminário, disponível no
portal www.sescsp.org.br/ribeirao
2) Que um dos autores do trabalho esteja formal e finalmente inscrito
no Seminário.
FORMATAÇÃO
Instruções padrão para resumo inicial:
Os resumos deverão, em sua versão para análise da Comissão Científica, ser
apresentados na seguinte forma:
‐ Título do trabalho: nome do trabalho a ser apresentado em caixa alta e
negrito, centralizado.
‐ Autores: nome completo do autor e co-autores em maiúsculo, alinhados à
direita, colocados um após o outro e nota de rodapé de página com a
indicação das instituições a que pertencem e titulação.
‐ Composição do resumo: os resumos deverão ser em texto corrido, sem
parágrafos com tamanho máximo de 500 caracteres (contando os espaços),

com apresentação ao final das palavras-chave separando-as por “ ; ” (ponto e
virgula) com até três opções e a bibliografia com no máximo 5 referências (e
de acordo com as normas da ABNT - atualizada). O arquivo deverá ser enviado
no programa Microsoft Word, utilizado fontes (letras) serifadas (tipo Times
New Roman), tamanho 12, espaço simples, margens de 2,5cm.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Comunicação oral
Cada trabalho será apresentado oralmente num tempo de 10 minutos, seguido de 5
minutos para discussão. Serão disponibilizados os seguintes recursos multimídias:
computador, projetor e aparelho de som.
Vídeo pôster
Cada trabalho será apresentado oralmente num tempo de 5 minutos. O pôster
deverá ser feito no PowerPoint, com orientação PAISAGEM do slide e tamanho
personalizado de 50,8 cm (largura) e 28,58 cm (altura). Salvar o arquivo em JPEG.
(No próprio PowerPoint, “salvar como”, na aba abaixo do “nome do arquivo”
escolha o tipo: “formato JPEG” (arquivo.jpg). O arquivo do PowerPoint
(arquivo.pps ou arquivo.ppsx) também deverá ser enviado. O pôster digital (em
JPEG e em PowerPoint), que será usado para a apresentação, deverá ser
encaminhado para o e-mail seminario@ribeirao.sescsp.org.br (trabalhos
científicos e relatos de experiência). A relação dos trabalhos aceitos será enviada
por e-mail até o dia 17/10/2016. Os resumos não aprovados para apresentação
não serão devolvidos. Prazo final para inscrição dos trabalhos aprovados é
20/10/2016. Todos os trabalhos encaminhados para o Seminário de Práticas
Esportivas e Corporais – 2016 serão analisados por uma Comissão Científica,
indicada pela Comissão Organizadora.
A Comissão Científica analisará os trabalhos apresentados e poderá: aceitar sem
ressalvas; encaminhar aos autores para ajustes; rejeitar por inadequação ao tema
do congresso ou rejeitar por maioria dos seus membros.
A Comissão Científica não se responsabiliza por eventuais problemas que possam
dificultar ou impedir a abertura dos arquivos. Os participantes oficialmente
inscritos no Seminário de Práticas Esportivas e Corporais – 2016 concordam em
cumprir as normas do Evento. Os trabalhos apresentados são de responsabilidade
do(s) autor(es) e coautor(es).
Autores de trabalhos: Será fornecido certificado no qual constarão os nomes de
todos os autores do trabalho, desde que um destes esteja inscrito no Seminário e o
trabalho tenha sido efetivamente apresentado. Os certificados serão enviados por
e-mail.

