NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHOS

A Comissão Científica do VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE
MOTRICIDADE DA SERRA GAÚCHA aceitará a submissão de trabalhos para
apresentação no evento até o dia 03 de setembro de 2017. Os trabalhos deverão ser enviados
para o e-mail: congresso.motricidade@fsg.br até as 23h e 59min. Os trabalhos deverão ser
enviados de acordo com as normas, na forma de resumo. Os resumos serão avaliados pelos
membros da comissão científica do evento sendo que a mesma decidirá quais os trabalhos
serão aceitos e a forma de apresentação (oral ou pôster).
REGULAMENTAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serão aceitos no máximo 02 (dois) trabalhos por autor principal.
Os trabalhos aceitos e a forma de apresentação serão divulgados no site da FSG
(www.fsg.br)..
Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento para que o trabalho possa
ser apresentado na Sessão Científica e o resumo publicado nos Anais do Evento.
O dia, horário e local das apresentações serão divulgados no início do evento.
Será fornecido um certificado por trabalho, incluindo no mesmo os nomes dos
autores.
A apresentação dos trabalhos, tanto orais quanto pôsteres, acontecerá nos dias 28 e
29 de setembro de 2017, das 17h às 19h30 (Sessão Científica).
As apresentações orais serão de 10 min.
Os pôsteres deverão ser afixados até às 17h do dia da apresentação sendo que a
avaliação ocorrerá entre 19h e 19h30, sendo obrigatória a presença de um dos autores.

NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS:
•
•
•
•
•
•
•

Fora do prazo;
Fora do padrão especificado;
Na forma de ensaios, revisões assistemáticas de literatura e proposta de projetos de
pesquisa;
Sem relevância e pertinência do trabalho para as discussões da temática do evento;
Sem consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação;
Com insuficiência de resultados;
Sem conclusões fundamentadas.

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

O texto deverá ser redigido no programa Microsoft-Word, estruturado com tamanho de
página A4 e margens (superior, inferior, esquerda e direita) de 2,5 cm. Deve ser
empregada a fonte Times New Roman, corpo 12 (exceto no título) e justificado. O
espaçamento entre as linhas deverá ser simples.
O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte
Times New Roman, corpo 14, em negrito, centralizado. Deixar uma linha em branco
entre o título e os autores.
Serão aceitos no máximo 8 (oito) autores, devendo ser apresentados na forma de nome
completo, separados por vírgula, acompanhados por número sobescrito para indicação
da titulação, instituição afiliada e cidade. Deixar uma linha em branco entre os autores e
a titulação/instituição/cidade.
Indicar (número/sobrescrito) a indicação da titulação, instituição afiliada e cidade a
que pertence(m) o(s) autor(es) do trabalho. Deixar uma linha em branco entre a
titulação/instituição/cidade e e-mail do autor correspondente.
Apresentar o e-mail do autor correspondente, para divulgação nos anais do congresso,
exemplo (Autor correspondente: congresso.motricidade@fsg.br). Deixar duas linhas em
branco entre e-mail do autor correspondente e corpo do texto/resumo.
O corpo do texto do resumo deverá ser estruturado da seguinte forma: Introdução:
Elaborar uma introdução breve e objetiva sobre os principais aspectos abordados pelo
estudo. Objetivo: Abordar apenas o objetivo geral do estudo. Métodos: Abordar os
aspectos metodológicos aplicados ao estudo (amostra, instrumentos e protocolos
utilizados, análise estatística e conceitos éticos). Resultados: Apresentar os principais
resultados descritivos e/ou analíticos, na forma textual (sem utilização de gráficos,
figuras, quadros ou tabelas). Conclusão: Concluir de forma clara e objetiva as
inferências científicas encontradas ao final do estudo.
Logo após o resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” deverão ser incluídas,
no mínimo três e no máximo cinco, expressões (descritores) em português relacionadas
ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula. As palavras-chave deverão,
obrigatoriamente, seguir as orientações do DeCs (http://decs.bvs.br/).
Não serão aceitas a utilização de citações e referências no resumo.
O corpo do resumo (Introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão) deve
obrigatoriamente ocupar no mínimo 250 palavras e no máximo 400 palavras.

PÔSTER: A apresentação gráfica do pôster selecionado deverá conter os seguintes itens:
título, nome(s) do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões), introdução, objetivo(s), metodologia,
resultados e conclusões. As dimensões propostas para o pôster são: 1,20m de altura e 0,90m
de largura;
APRESENTAÇÃO ORAL: O tempo para apresentação oral será de 10 minutos, sendo
reservados mais cinco minutos para arguições. Apenas um dos autores poderá apresentar o
trabalho. Serão disponibilizados recursos audiovisuais.
CRISTIAN RONCADA
Coordenador da Comissão Científica

