INTERNACIONAL

Prazo para submissão de trabalhos
Data limite para envio dos resumos: 14 de junho de 2017
Envio das cartas de aceite: 14 de Julho de 2017
Divulgação dos resultados/informações no site do evento: 31 de Julho de 2017
Normas para submissão de Trabalhos/Resumos
1. O evento permitirá a apresentação de trabalhos nas categorias Relato de Pesquisa e/ou Relato de Experiência,
mediante envio de resumos. Os relatos de pesquisa referem-se a estudos científicos (concluídos ou em andamento)
que atendam os preceitos éticos, metodológicos e normativos de um trabalho com rigor acadêmico. Os relatos de
experiência envolvem a socialização de ações e atividades práticas profissionais e/ou institucionais.
2. Os resumos deverão ser enviados ao email trabalhosimposio@scarlos.sescsp.org.br dentro do prazo limite
estabelecido, acompanhados da Ficha de Inscrição dos Trabalhos.
3. Cada autor poderá inscrever até três trabalhos como primeiro autor. Não há limite de participação em resumos como
co-autor.
4. Só serão analisados os trabalhos que estiverem de acordo com as normas, dentro do modelo disponível no site do
evento. Baixe o arquivo Modelo de Resumo e insira o conteúdo de seu trabalho conforme indicado.
5. Os trabalhos serão submetidos à apreciação da comissão científica, composta por pareceristas ad hoc, em sistema
duplo cego.
6. O(s) autor(es) deverão indicar a área temática, a categoria e o formato de apresentação pretendida. No entanto, a
decisão quanto ao formato de apresentação (comunicação oral ou pôster) caberá à comissão científica, condicionada
à disponibilidade de tempo/espaço na programação do evento. Em caso de omissão quanto à indicação de categoria ou
área temática, a definição ficará a critério da comissão avaliadora.
7. Os autores serão notificados por email quanto ao aceite ou não dos trabalhos. O formato de apresentação será
divulgado no site do evento, juntamente com informações referentes à data, horário e local das apresentações.
8. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do Simpósio (on-line), sendo o conteúdo dos mesmos de inteira
responsabilidade do(s) autor(es).
9. A publicação dos resumos nos Anais do Simpósio está condicionada à efetivação da inscrição de pelo menos um dos
autores no evento até o dia 30/07/2017.
10. Para cada trabalho apresentado, será emitido um único certificado com o nome de todos os autores.
11. Todas as comunicações a respeito do resumo serão enviadas ao autor pelo endereço de e-mail indicado na Ficha
de Inscrição do Trabalho. Por isso, confira cuidadosamente o e-mail informado em seu cadastro antes da submissão
de seu resumo, certificando-se de que sua mensagem contém três anexos: resumo em WORD com identificação dos
autores, resumo em PDF sem identificação dos autores e Ficha de Inscrição do Trabalho.

Áreas Temáticas
1. Atividade física adaptada e qualidade de vida
2. Atividade física, reabilitação e saúde
3. Aspectos psicossociais em atividade física adaptada
4. Comportamento motor e deficiência
5. Ciência, tecnologia e inovação em atividade física adaptada
6. Formação profissional em atividade física adaptada
7. Educação física e inclusão escolar
8. Políticas públicas em educação física e esportes adaptados
9. Lúdico, lazer e deficiência
10. Dança, atividades rítmicas e expressivas para pessoas com deficiência
11. Esporte adaptado: participação, recreação e rendimento
12. Esporte Paralímpico
13. Exercício físico e doenças crônico-degenerativas
Formatação do Resumo
1. Deverão ser enviados dois arquivos correspondentes a cada um dos trabalhos: um em formato WORD com
identificação dos autores (nome e instituição) para publicação nos Anais do Simpósio; um em formato PDF sem
identificação dos autores, para garantir o anonimato durante o processo de avaliação em sistema duplo-cego.
2. Ambos os arquivos (PDF e WORD) deverão ser identificados pelo sobrenome do primeiro autor seguido do título do
trabalho, com cada palavra separada por underline, conforme exemplo: silva_tecnologias_assistivas_e_atividade_fisica_
adaptada.
3. Os trabalhos deverão, necessariamente, estar dentro do Modelo de Resumo disponível no site.
4. Título: Fonte Times New Roman, tamanho 14, caixa alta (letras MAIÚSCULAS), centralizado e em negrito, devendo
ocupar no máximo duas linhas.
5. Autores: Acrescentar um espaço simples e, na linha seguinte, colocar em sequência os nomes dos autores do
trabalho (SOBRENOME EM LETRA MAIÚSCULA, Nome por extenso). Os nomes dos autores devem ser separados por
ponto e vírgula, em alinhamento centralizado.
6. Instituição: Acrescentar um espaço simples e, na linha seguinte, inserir a filiação dos autores: nome e sigla da
instituição, cidade e estado. Em caso de mais de uma instituição envolvida, utilizar uma linha para cada instituição, em
alinhamento centralizado.
7. O resumo deverá ser escrito em parágrafo único (sem recuo a partir da margem esquerda), alinhamento justificado,
espaçamento simples entre linhas, com no máximo 300 palavras.
8. O resumo pertencente à categoria Relato de Pesquisa deverá conter:
• Introdução;
• Objetivo;
• Metodologia (design/tipo de pesquisa, população/amostra, procedimentos de coleta e análise dos dados);
• Resultados (podem ser utilizados gráficos e tabelas, nas cores preto, branco e cinza, desde que o conteúdo total do
trabalho não exceda uma página);
• Conclusão;
• Palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto).
9. O resumo pertencente à categoria Relato de Experiência deverá conter:
• Apresentação do tema/assunto;
• Objetivo/finalidade;
• Desenvolvimento (descrição da ação ou prática profissional/ institucional);
• Considerações finais;
• Palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto).
10. O resumo NÃO deverá conter citações de autores ou referências.
11. Formatação: Papel A4, fonte Times New Roman, tamanho 12 (exceto o título que deverá ser Times New Roman,
tamanho 14), espaçamento simples, parágrafo único e justificado, margens de 3 cm. O conteúdo do trabalho não
poderá exceder uma página.
12. Não será permitida a substituição do arquivo enviado por qualquer outra versão APÓS a data limite de envio
do resumo.

Não serão aceitos resumos nas seguintes condições:
1. Resumos enviados fora do prazo.
2. Resumos fora do padrão especificado ou com formatação inadequada.
3. Resumos incompletos.
4. Resumos não relacionados com a temática do evento.
Formato de Apresentação dos Resumos
Caberá à Comissão Científica do evento definir se o trabalho será apresentado em formato de Comunicação Oral ou
Pôster. O formato de apresentação dos trabalhos, bem como a data, horário e local das apresentações serão divulgados
no site do evento, no dia 31/07/2017. A apresentação dos trabalhos ( Comunicação Oral e Pôster) será realizada nas
dependências da Universidade Federal de São Carlos, situada na Rodovia Washington Luís, km 235, São Carlos-SP.
Comunicação Oral
• O(s) autor(es) deverá(ão) comparecer ao local de apresentação do trabalho com antecedência de 15 minutos ao
início da sessão, devendo permanecer até o término da sessão. O tempo de apresentação de cada trabalho será de
15 minutos. A discussão dos trabalhos será feita em forma de painel, após o término da última apresentação.
• Os arquivos contendo as apresentações em Power Point deverão ser enviadas ao email
trabalhosimposio@scarlos.sescsp.org.br, até o dia 30/08/2017. Recomenda-se que, no dia da apresentação, os autores
disponham de arquivo back-up contendo os slides em flash drive.
• Não haverá acesso à internet no local de apresentação dos trabalhos.
Pôster
• O autor deverá afixar o pôster no horário e local estabelecido, bem como mantê-lo afixado durante o período
estipulado, permanecendo ao lado do mesmo no horário determinado para apresentação aos congressistas e aos
membros da Comissão Avaliadora.
• Dimensão do pôster: 90 cm (largura) x 100 cm (altura), confeccionado com canaleta e cordão para fixação suspensa
em expositor. Não serão expostos pôsteres fora das dimensões/formatações estipuladas.
Avaliação e premiação de resumos
• Haverá premiação de trabalhos: três destaques na categoria Relato de Pesquisa e 3 destaques na categoria
Relato de Experiência.
• Todos os resumos apresentados concorrerão à premiação.
• O resultado da premiação será anunciado no dia das apresentações, em horário e local a ser
divulgados oportunamente.
Importante: ao enviar RESUMO via email, você estará concordando com todas as informações anteriores.

