
SUBMISSÃO DE TRABALHOS - NORMAS GERAIS

Bem-vindo(a) ao 6º Congresso de Educação Física do

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho

Leia atentamente as normas para submissão de trabalhos.

1. Data limite para envio de trabalhos: 13 de maio de 2019.

Divulgação dos trabalhos aprovados: 27 de maio de 2019, por meio  por e-

mail cadastrado na inscrição

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO

ÁREAS TEMÁTICAS:

• Aspectos pedagógicos e socioculturais da Educação Física.

• Promoção de saúde e Biodinâmica do exercício físico (fisiologia do exercício físico, treinamento

físico, biomecânica, cinesiologia).

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DOS RESUMOS:

• O resumo deverá ser inserido diretamente no sistema online.

• O resumo não poderá conter tabelas, gráficos e figuras.

• O tamanho do texto deverá ser de no mínimo 250 palavras e no máximo 500 palavras

• Os manuscritos devem seguir a NBR 14724:2011, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT). Os textos devem ser digitados na nova ortografia oficial.

• Devem constar no trabalho os seguintes tópicos: 

Título em português

Título em inglês

Autores

Eixo temático

Palavras chaves

Formato da apresentação

Introdução,

Objetivo,

Justificativa



Metodologia,

Análise dos dados e resultados, 

Considerações finais 

Aplicabilidade prática, 

Referências

CITAÇÕES

Deve-se aplicar  a  NBR 10520:2002  (ABNT).  Todas  as  citações  existentes  no corpo  do  texto

devem constar da lista de referências. Citações diretas (textual) de até três linhas deve-se colocar

entre aspas duplas, sem destaque. 

Nas  citações,  as  chamadas  pelo  sobrenome  do  autor,  pela  instituição  responsável  ou  título

incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre

parênteses, devem ser em letras maiúsculas (SOBRENOME DO AUTOR, data, página (p.), para

citação direta, sem espaço entre o ponto e o número). Ponto final após os parênteses. 

Citações de autoria fora do parêntese. 

Ex.: Ferreira (2009, p.25); Jossua e Metz (1976, p.3); Metz et al. (1976, p.3). A forma de inserção,

no texto, dos sobrenomes de dois autores é feita através da conjunção “e”. Ex.: Cervo e Bervian

(1999); 

Três autores é feito por vírgula (,) mais (+) a conjunção “e”. 

Ex.:  Andrade,  Batista  e  Silva  (2015).  Citação  de dois  ou  três  autores,  entre  parênteses,  são

separados entre si por (;) (Sobrenome do autor 1; Sobrenome do autor 2; Sobrenome do autor 3,

data, página (p.), sem espaço entre o ponto e o número). Ponto final após os parênteses. 

Ex.: (CLARAC; BONNIN, 1985, p.72); (COUTINHO; FARIA; MACHADO, 2012, p.23). 

Citações literais com mais de três linhas deve-se colocar em parágrafo destacado do texto, com 4

cm  de  recuo  à  esquerda,  espaçamento  simples,  fonte  10,  sem  aspas,  sem  itálico,  e  após

informando (SOBRENOME DO AUTOR, data, página (p.), sem espaço entre o ponto e o número).

Ponto final após os parênteses. Vários autores citados em sequência deve-se aplicar a ordem

cronológica de data de publicação dos documentos citados, separados por ponto e vírgula. Ex.:

(BARBOSA, 2012; FERNANDES, 2014; MARANHÃO, 2016). 

Citação de mais de três autores, deve-se utilizar a expressão “et al.” Ex.: (CLARAC et al., 1985,

p.72). O “et al.” só pode ser utilizado nas CITAÇÕES, na lista de referências, obrigatoriamente

citar todos os autores do trabalho consultado. 



Citações indiretas reproduz ideias da fonte consultada, sem, no entanto, transcrever o texto. Não

deve conter aspas e número da página consultada. Ex.: (COUTINHO, 2016). 

Citações de um mesmo autor cujos documentos foram publicados em um mesmo ano, deve-se

acrescentar letra minúscula após a data, sem espaçamento. Ex.: (RIBEIRO, 2006a; 2006b). 

É responsabilidade do(s)  autor(es)  a  veracidade e fidedignidade das informações relativas  as

referências  consultadas  e  citadas  no  texto  submetido  ao  Boletim  Técnico  IFSULDEMINAS.

REFERÊNCIAS 

Entende-se por referências bibliográficas o conjunto de elementos que permitem identificação, no

todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. 

As referências são uma lista de fontes citadas ao longo do corpo do trabalho, estas devem ser

listadas em ordem alfabética de autor, alinhadas à esquerda. 

De forma genérica as referências devem ter os seguintes elementos: autor (es) (quem?); título (o

quê); edição (exceto 1ª edição); e data de publicação (quando?). 

Seguem orientações específicas para listagem de referências de alguns tipos mais usuais  de

obras consultadas: Exemplos: 

a) Periódicos (artigos de revistas científicas) ANGELO, E. Redes sociais virtuais na sociedade de

informação e do conhecimento: economia, poder e competência informacional. Encontros Bibli:

revista de eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, Florianópolis, v.21, n.46, p.71-80,

maio/ago.2016.  PAES, G.N; LOPES, F.C;  MARCONDES, H.M.;  RIBEIRO FILHO, G.B.;  SILVA,

A.V.;  BREGAGNOLI,  M.;  BREGAGNOLI,  N.D.N.  Degradação  do  solo  por  uso  irracional  da

ocupação humana estudo de caso: loteamento Jardim Carmem – Monte Belo (MG) - e Jardim dos

Ipês  –  Paraguaçu  (MG).  Revista  Agrogeoambiental,  Pouso  Alegre,  Ed.esp.,  n.1,  p.37-41,

ago.2012. Disponível em: .Acesso em: 20 abr. 2016. 

b)  Livros  BREGAGNOLI,  M.;  MONTEIRO,  A.V.C.  (Orgs.).  Café  nas  montanhas:  agricultura

sustentável no Sul de Minas Gerais.  Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2013. DRUCKER, F. P.

Sociedade pós-capitalista. 3.ed. São Paulo: Pioneira, 1993. 

c) Capítulo de livro Autoria diferente do capítulo OLIVEIRA, R.F.de; BARBOSA, C.A. Aspectos

econômicos. In: BREGAGNOLI, M.; MONTEIRO, A.V.C. (Orgs.). Café nas montanhas: agricultura

sustentável  no  Sul  de  Minas  Gerais.  Rio  de  Janeiro:  Letra  e  Imagem,  2013.  cap.3,  p.47-60.

Mesma  autoria  do  capítulo  MORO,  E.L.S.;  ESTABEL,  L.B.  O  tratamento  do  livro:  seleção,



aquisição e organização do acervo da biblioteca. In: ______. Biblioteca: conhecimentos e práticas.

São Paulo: Penso Editora, 2014. cap.2, p.14-41.

d) Dissertações e teses BREGAGNOLI, M. Qualidade e produtividade de cultivares de bata para

indústria sob diferentes adubações. 2006. 142p. (Doutorado em Agronomia) - Escola Superior de

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.

e) Artigos em jornais SUAIDEN, E.J. Diretor do IBICT fala sobre divulgação científica. Jornal da

Ciência, São Paulo, 7 fev. 2013. Disponível em: < http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?

id=85760> Acesso em: 15 abr. 2014. 

f) Trabalho apresentado em eventos SOUZA, S.H.C. Conectando: um estudo de caso do uso das

mídias  digitais  sociais  pela  Biblioteca  de  São  Paulo.  In:  CONGRESSO  BRASILEIRO  DE

BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis.

Anais... São Paulo: FEBAB, 2013. 14p. Disponível em: Acesso em: 20 maio 2018. SILVA, R. N.;

OLIVEIRA,  R.  Os  limites  pedagógicos  do  paradigma  da  qualidade  total  na  educação.  In:

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife:

UFPe, 1996. Disponível em: . Acesso em: 21 maio 2016. 

g) Leis ou normas jurídicas BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as

diretrizes  e bases da educação nacional.  Disponível  em:  .  Acesso em:  01 jun.2016.  BRASIL.

Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] República Federativa

do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 

h) Documentos governamentais BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.

Conselhos escolares: democratização da escola e construção da cidadania. Brasília: Ministério da

Educação, 2004. 

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS:

A avaliação dos resumos submetidos ao 6º Congresso de Educação Física do IFSULDEMINAS

– Campus Muzambinho  será  realizada  de  forma “cega”  pelos  coordenadores  de  cada  área

constituído  por  professores  do  IFSULDEMINAS  –  Campus  Muzambinho,  e  professores

convidados

NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

1) Trabalho enviado fora do prazo.

2) Resumo fora do formato especificado.

3) Mais de dois trabalhos como primeiro autor.

5) Trabalhos com métodos e/ou análise estatística ausente ou inadequada.

6) Resumos com apresentação insuficiente de resultados.



7) Trabalhos não relacionados com a temática do evento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PÔSTER

• O trabalho somente poderá ser apresentado pelos autores que estão inscritos no evento.

• As apresentações serão realizadas em local e horário indicado pela coordenação do evento, que

encaminhará um e-mail para o primeiro autor.

•  Os apresentadores devem chegar com antecedência de 10 minutos do início da sessão para

preparar sua apresentação.

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

- Dimensões do pôster - 90 cm / 120cm.

DEVERÁ CONSTAR NO PÔSTER

- Área temática.

- Título idêntico ao do resumo aceito.

- Nomes e instituições dos autores.

- Introdução, objetivos, métodos, resultados, conclusões, aplicabilidade prática e pelo menos 4

palavras chaves.

- Informar a instituição de fomento, se houver.

- O pôster deverá ter clareza.

- Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis.

-  Organizar  as  informações  de  modo  que  as  ideias  centrais  do  trabalho  sejam  facilmente

compreendidas.

- O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.

LOCAL, DATA, HORÁRIO E NÚMERO DO PÔSTER

Os  autores  com  trabalhos  aprovados  serão  comunicados  sobre  data,  horário  e  local  da

apresentação por meio do e-mail do primeiro autor. Também poderão verificar estas informações

no site do evento.

Para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para afixação, identificado

com o número do pôster que será divulgado no site do evento. Na data programada, o autor

deverá  levar  o  pôster  já  pronto,  e  pendurá-lo  em  seu  espaço  sinalizado  pela  comissão

organizadora. O pôster deverá ser afixado com pelo menos 60 minutos antes do horário de início

da sessão de apresentação. A presença do autor será obrigatória no período de apresentação.

Neste período será realizada a avaliação do trabalho.

FORMA DE APRESENTAÇÃO ORAL

- O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores que estão inscritos no evento.



- As apresentações serão realizadas em local e horário indicado pela coordenação do evento. Os

apresentadores devem chegar com antecedência de 10 minutos do início da sessão para preparar

sua apresentação.

APRESENTAÇÃO DE SLIDES

• A apresentação será de 10 minutos e 5 minutos de questionamento.

• A apresentação deverá ser feita no formato odp (broffice) ou em pdf.

DEVERÁ CONSTAR NOS SLIDES

- Área temática.

- Título idêntico ao do resumo aceito.

- Nomes e instituições dos autores.

- Introdução, objetivos, métodos, resultados, conclusões e aplicabilidade prática.

- Informar a instituição de fomento, se houver.

LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS

Os  autores  com  trabalhos  aprovados  serão  comunicados  sobre  data,  horário  e  local  da

apresentação. Também poderão verificar estas informações no site do evento.

PRÊMIO DESTAQUE ACADÊMICO

Durante a realização do 6º Congresso de Educação Física do IFSULDEMINAS serão premiados

os melhores trabalhos apresentados no evento por área temática.

Professores  do  IFSULDEMINAS,  que  forem  primeiro  autor  do  trabalho,  NÃO  concorreram  a

premiação

PREMIAÇÃO

KIT (IFSULDEMINAS) e CERTIFICADO de prêmio destaque acadêmico.

ATENÇÃO:

•  O  NÃO  CUMPRIMENTO  DE  QUAISQUER  DAS  INSTRUÇÕES  DESCRITAS  A  SEGUIR

IMPLICARÁ  AUTOMATICAMENTE  NA REJEIÇÃO  DA  PUBLICAÇÃO  DO  TRABALHO  NOS

ANAIS  DO  CONGRESSO.  O  RESUMO  DEVERÁ  SER  ENVIADO  EXCLUSIVAMENTE  VIA

SISTEMA DE SUBMISSÃO ONLINE.

•  A SUBMISSÃO DO RESUMO DEVERÁ SER REALIZADA OBRIGATORIAMENTE EM NOME

DO PRIMEIRO AUTOR, O QUAL DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO CONGRESSO. PARA QUE A

SUBMISSÃO DO RESUMO SEJA CONCLUÍDA, LEMBRE-SE DE COLOCAR NO CADASTRO

DO  SITE  O  ENDEREÇO  DE  E-MAIL  ATUALIZADO  DO  PRIMEIRO  AUTOR.  TODAS  AS

COMUNICAÇÕES A RESPEITO DO TRABALHO SERÃO ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DE E-

MAIL CADASTRADO NO SITE.

• NÃO SERÃO ACEITOS RESUMOS ENVIADOS POR E-MAIL.



Esperamos você em Muzambinho!

Comissão Científica – 6º Congresso de Educação Física do

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho
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