
 

  

  

Apresentação de Trabalhos - Inscrições a partir de 25/01/2016  

Modalidades: Comunicação Oral e Pôster  

  

FAVOR SIGA RIGOROSAMENTE AS ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS  

 Só serão aceitos trabalhos inéditos que não tenham sido apresentados em congressos nacionais 
ou internacionais ou submetidos à publicação. O não cumprimento de quaisquer das instruções 
abaixo descritas implicará automaticamente na rejeição da publicação do trabalho nos anais do 
Congresso.  

Temáticas  

Os trabalhos deverão contemplar objetos de estudo relacionados às temáticas:  

1. Aprendizagem e controle motor;  

2. Psicologia do Esporte aplicado à atividade física, saúde e qualidade de vida;  

3. Psicometria;  

4. Aspectos Psicológicos das lesões do esporte;  

5. Liderança, comunicação e coesão no esporte;  

6. Psicologia do Esporte e as mídias sociais;  

7. Imagem corporal e atividade física;  

8. Saúde mental na atividade física e esporte;  

9. Neurociência no esporte;  

10. Imaginação e treinamento mental;  

11. Ansiedade, estresse, overtraining e burnout;  

12. Prevenção e reabilitação em atletas;  

13. Gestão esportiva do esporte olímpico e paraolímpico;  

14. Atenção, concentração e tomada de decisão no esporte;  

15. Motivação no esporte;  

16. Personalidade no esporte;  

17. Agressão no esporte;  

18. Expert performance;  

19. Planejamento da carreira;  

20. Sono, exercício e aspectos biológicos do esporte;  



 

21. Psicologia do esporte aplicada aos árbitros;  

22. Criatividade no esporte;  

23. Espirito esportivo, ética e caráter no esporte.   

  

  

  

Informações Gerais  

Na submissão do resumo será necessário escolher a modalidade da apresentação, entre 

comunicação oral e pôster.  

  

Todos os pôsteres e comunicações orais devem apresentar rigor teórico-metodológico indicado 

nas normas.  

O autor responsável pela submissão e apresentação do trabalho deverá estar inscrito no evento e 

ser autor ou um dos co-autores.  

Serão aceitos trabalhos inscritos (resumo enviados) até o dia 15/03/2016. Não haverá 

possibilidade de envio após esta data.   

Os resumos deverão ser cadastrados no sistema de envio de trabalhos científicos, que está 

disponível na página do Congresso.  

  

Todas as submissões serão avaliadas anonimamente por membros da Comissão Científica.  

  

O resumo para apresentação oral, que não for selecionado pela Comissão Científica, poderá ser 

recomendado para ser apresentado como pôster.  

  

O comunicado sobre a aceitação do trabalho será feito ao autor até o dia 18/03/2016, por e-mail, 

contendo todas as informações relativas à apresentação oral e a instalação e retirada dos 

pôsteres.  

Formato do Resumo   

Devem constar no resumo os seguintes tópicos:  

1. Título: todo em letras maiúsculas e negrito, contendo no máximo 200 caracteres 

com espaço.  

2. Autores: todo em letras maiúsculas.  



 

3. Introdução: deve ser redigido um parágrafo   

4. Objetivo: descrever objetivo   

5. Método: descrever a amostra, os métodos e protocolos utilizados, bem como as 

análises estatísticas   

6. Resultados: é obrigatória a apresentação dos principais dados, de preferência em 

forma de tabela, ou em texto que apresente claramente os valores e/ou descrições 

claras dos resultados do estudo. Não serão aceitos resumos com frases como: “os 

resultados serão apresentados posteriormente ...” ou “foram encontradas 

diferenças...” sem apresentar nenhuma   

7. Conclusão: concluir claramente a partir do objetivo   

NOTAS:   

Não deve incluir transcrições de texto, notas de rodapé e referências bibliográficas 

O resumo deverá conter no máximo 300 palavras sem espaço. 

  

Envio do Resumo  

O resumo deverá ser enviado exclusivamente via Sistema de Submissão Online.  

A titulação e nomes dos autores deverão ser digitados em campo específico para este fim.  

O cadastro obrigatório deve ser o do primeiro autor do trabalho, na ordem de co-autoria. Não 

fazer, em hipótese alguma, o cadastro no Site em nome de co-autores ou outras pessoas, pois os 

dados do cadastro serão usados para a emissão de certificados e crachá (evitando também 

problemas de envio de correspondência).   

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.  

Indicar no espaço apropriado a forma de apresentação. A forma de apresentação oral poderá ser 

alterada para pôster pela comissão científica para melhor organização das sessões temáticas e 

devido ao número limitado de sessões orais.  



 

Critério de Rejeição  

Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições:  

• Trabalho enviado fora do prazo.  

• Resumo fora do padrão especificado.  

• Resumo com formatação inadequada.  

• Trabalhos na íntegra.  

  

  

• Mais de um trabalho com o mesmo autor.  

• Trabalhos do tipo: revisão de literatura ou propostas de projeto de pesquisa.  

• Trabalhos com metodologia e/ou análise estatística ausente ou inadequada.  

• Resumos com apresentação insuficiente de resultados.  

• Trabalhos não relacionados com a temática do evento.  

• Estudos de caso ou relatos de experiência não adequadamente justificados ou sem apresentação 

de resultados.  

• Resumos com análise insuficiente de dados.  

• Trabalhos sem relevância específica para a área / temática do evento.  

  

Avisos  

A taxa de inscrição não será devolvida, mesmo que o trabalho não seja apresentado.  

A forma de apresentação oral poderá ser alterada para pôster pela comissão científica para 

melhor organização das sessões temáticas e devido ao número limitado de sessões orais.  

Os certificados serão produzidos com as informações do primeiro autor preenchidas no cadastro 

do Site e será emitido um único certificado por trabalho contendo nomes do autor e co-autores 

na forma e seqüência digitadas no momento do cadastramento no Site.   

Evite problemas conferindo seu cadastro do Site com o que consta no arquivo em Word do seu 

resumo antes de confirmar o envio das informações. Após o envio não serão alteradas 

informações nem do cadastro, nem do arquivo anexado, mesmo que estas sejam divergentes. 

Evite confusões fazendo uma conferência criteriosa.  



 

O autor do trabalho é considerado responsável pelo conteúdo e pela origem do material 

apresentado, sendo a Comissão Científica isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio 

ou descumprimento de normas éticas, legais ou científicas (metodológica) dos trabalhos.  

É de inteira responsabilidade do autor, a qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) e 

que se constituirá um dos critérios de avaliação da Comissão.  

Apresentação do Trabalho  

  

  

O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores do trabalho que estão inscritos no 

evento.  

A apresentação será realizada somente mediante o pagamento do trabalho.  

Critérios para apresentação de pôsteres  

• O pôster deverá ser auto-explicativo, obedecendo à dimensão total de 90 cm de largura x 120 cm 

de altura, tipo Banner.  

• Os painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros.  

• Os materiais para a montagem e a fixação dos painéis serão de responsabilidade da Comissão 

Organizadora.  

• O apresentador é responsável pela colocação e retirada do pôster no local da exposição, cujo 

espaço estará identificado bem como pelos materiais para fixação do seu trabalho.  

• Na primeira e segunda linha deve constar de forma centralizada no painel, em toda sua 

extensão, o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras maiúsculas e negrito); o(s) 

nome(s) do(s) autor(es) e apresentador sublinhado, sua(s) respectiva(s) instituição(ões) e o email 

do primeiro autor ou de um dos autores, entre parênteses.  

• A menção às agências financiadoras deverá ser feita ao final do texto.  

• Haverá, na programação do evento, horários reservados para a apresentação dos pôsteres.  

Nestes momentos, o relator deverá estar junto de seu trabalho.  

• ESTRUTURA DOS POSTERES: Introdução, Objetivos, Metodologias, Resultados, Conclusão e 

Bibliografia utilizada.  

• FIXAÇÃO E APRESENTAÇÃO: Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho 

for apresentado, devendo ser retirado apenas ao final do mesmo.   



 

• O apresentador deverá permanecer junto ao pôster durante o tempo (turno) que foi indicado na 

programação.   

NOTA: A comissão organizadora não se responsabilizará pelo pôster que não for retirado no final 

do turno destinado à apresentação.  

  

  

  

  

Critérios para apresentação de comunicação oral  

• O apresentador deverá estar presente na sala da apresentação meia hora antes do início do 

turno no qual será a sua apresentação, trazendo a apresentação gravada em pen drive, em 

formato power point.  

• Os trabalhos aprovados na modalidade de Comunicação Oral deverão ser apresentados por um 

dos autores, devidamente inscrito no congresso, em dia e hora a serem divulgados pela 

Comissão Científica.  

• A infra-estrutura disponível para a apresentação será: um computador, projetor multimídia e 

tela para projeção; outros equipamentos ou ferramentas deverão ser trazidos pelo 

apresentador.   ESTRUTURA DAS APRESENTAÇÕES ORAIS: Introdução, Objetivo, Metodologia, 

Resultado e Conclusão.   

• As dúvidas e casos omissos serão dirimidos pela Comissão Científica dos Congressos.  

   


