
Regulamento para apresentação de trabalhos acadêmicos relacionados ao esporte e lazer 

para pessoas com deficiência na “II JORNADA PARALÍMPICA” 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS COMUNICAÇÃO ORAL / PÔSTERES 

 

1) Os trabalhos acadêmicos a serem apresentados através de comunicação oral terão 20 

minutos para exposição e após exposição de três trabalhos haverá 30 minutos de 

discussão com o público presente. 

 

2) Os trabalhos no formato de pôster deverão ser afixados no local, data e horário 

previamente determinado pela comissão organizadora, dentro das normas 

estabelecidas pelo regulamento. O autor deverá estar presente no momento da 

exposição e apresentação do pôster para a comissão avaliadora. 

 

3) No início dos trabalhos temáticos de comunicação oral, 30 minutos antes do horário 

determinado, todas as pessoas selecionadas deverão estar presentes com suas 

respectivas apresentações em pendrive. 

 

4) Os trabalhos de comunicação oral e pôsteres deverão estar vinculados a uma área 

temática: 

 

Área temática 1 – Formação de professores para atuar com esporte e lazer para pessoas com 

deficiência. 

Área temática 2 – Políticas públicas de esporte e lazer para pessoas com deficiência. 

Área temática 3 – Práticas e projetos de esporte e lazer para pessoas com deficiência. 

Área temática 4 – Inclusão da pessoa com deficiência na educação. 

Área temática  5 – Relato de experiências (Instituições que atuam e desenvolvem trabalho de 

esporte e lazer para pessoas com deficiência). 

 

        5) Serão aceitos todos os tipos de estudos. Assim como os estudos primários, os trabalhos 

de revisão da literatura deverão apresentar os métodos de busca nas bases de dados, assim 

como os resultados de conclusão. 

 

6)  Para participar do processo de seleção de trabalhos, o autor deverá encaminhar um 

resumo em português contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultado e 



Conclusão. No ato de inscrição deverá constar o interesse em apresentar através de 

comunicação oral ou pôsteres.  

 

7) Será aceito apenas um trabalho por autor para participar do processo de seleção. No 

caso de co-autoria as inscrições serão ilimitadas. O primeiro autor do trabalho deverá 

estar inscrito na II Jornada Paralímpica. 

 

8) No caso da apresentação em comunicação oral e pôster, cada candidato inscrito, 

autor ou co-autor, poderá apresentar apenas um trabalho. Esta medida é necessária 

em função da organização do evento. 

 

9) O resumo deverá ser enviado em dois arquivos no formato PDF. Um resumo com 

identificação de autores e instituição para publicação nos anais e outro resumo sem 

qualquer informação e identificação dos autores para avaliação. 

 

10) O certificado de apresentação de trabalho (comunicação oral e apresentação de 

pôster) constará o nome de todos os autores. 

 

FORMATAÇÃO DO RESUMO PARA COMUNICIAÇÃO ORAL E PÔSTER 

 

1) Título do trabalho em letra maiúscula, negrito e centralizado. 

 

2) Inserir à direita e dois espaços abaixo do título todos os itens mencionados em ordem 

e sem espaço: nome completo e por extenso dos autores e co-autores; email dos autores e co-

autores; identificação da instituição e agência de fomento (se houver). 

 

3) Após a identificação do autor e co-autores, um espaço abaixo, inserir a área temática a 

qual pretende participar do processo seletivo. 

 

4) Dois espaços abaixo da área temática, inserir a palavra RESUMO em caixa alta, 

centralizado e negrito, e um espaço abaixo inserir o texto do resumo em português e inglês 

com as palavras-chave. 

 



5) O resumo do trabalho deverá ter no máximo 400 palavras fonte Time New Roman em 

tamanho 11, contendo introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. 

 

6) Para formatação do resumo solicita-se papel tamanho A4; programa Word for 

Windows (Versão 2003 ou superior); fonte Times New Roman; tamanho 11; 

alinhamento justificado; espaçamento entre linhas 1,5; margens superior/inferior e 

esquerda 2,5 cm e direita 3 cm.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

1) Antes de enviar o seu trabalho, prepare os dois arquivos em PDF, conforme as normas 

de formatação, para evitar sua reprovação automática. 

 

2) O não cumprimento rigoroso das normas para inscrição implicará na desconsideração 

do mesmo pela comissão temática. 

 

3) O material aceito para apresentação e publicação será utilizado em sua versão original, 

ou seja, os arquivos enviados (PDF) não são passíveis de substituição e/ou modificações. 

 

4) O período de inscrição e submissão de trabalhos será do 01/10/2012 até 09/11/2012. 

 

5) Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail da organização do evento. 

 

6) Os apresentadores receberão mensagem confirmando ou não a aprovação e, no caso 

de aprovado, informando local, data e horário da apresentação, que ocorrerá no dia 23/11, no 

período da tarde.  

 

7) A informação sobre os trabalhos aprovados será disponibilizada no site da 

Universidade FUMEC até o dia 12/11. 

 

8) O trabalho aceito será publicado será publicado nos Anais do evento, disponibilizado 

em formato digital (CD).  

 

9) OS trabalhos que não forem aprovados não serão reenviados.  



 

10) Será disponibilizado Datashow e microcomputador com office 2003. 

 

11) No local da apresentação haverá moderadores e monitores disponíveis. 

 

12) Casos omissos serão resolvidos pela comissão temática. 

 

  ORIENTAÇÕES GERAIS PÔSTERES 

 

1) A exposição do pôster acontecerá no dia 23/11/2012, durante a abertura da II Jornada 

Paralímpica na Universidade Fumec, em local determinado pela comissão 

organizadora. O pôster deverá ser afixado até as 18:30. 

2) A apresentação do Pôster acontecerá no dia 24/11/2012, durante o intervalo dos mini-

cursos na academia da Polícia Militar, em local determinado pela comissão 

organizadora. Neste momento a comissão temática fará a avaliação dos trabalhos 

apresentados. 

3) As dimensões do pôster serão de 120 cm de altura e 90 cm de largura, para os 

trabalhos a serem apresentados nesse formato. 

4) O pôster deverá ter canaletas com fio para fixação no painel que será disponibilizado 

pela comissão organizadora. 

5) Não será permitida a fixação de trabalhos impressos em folha A4 nos painéis. 

 


