I. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE TRABALHO

1. Preencher ficha de inscrição online no endereço www.psicologiadoesporte.esp.br;
2. Após o preenchimento da ficha de inscrição, anexar arquivo com o Resumo ou Artigo,
no ícone “envio de trabalho” disponibilizado ao lado direito da aba “inscrição”
exclusivamente para este fim. O arquivo deverá estar digitado no editor de texto word for
windows 6.0 ou superior.
Os trabalhos enviados com outra extensão serão devolvidos para o autor. Caso ainda
esteja no prazo, depois de reconfigurar, poderá enviá-lo novamente.

II. NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
1. Os interessados poderão inscrever trabalhos em duas categorias:
a) Tema Livre (Resumo ou Artigo);
b) Painel (Resumo)
2. Serão aceitos trabalhos enviados nos idiomas: Português, Inglês ou Espanhol. Os
autores são responsáveis pelos resultados apresentados, aspectos legais dos artigos
submetidos, originalidade, ortografia, tradução e demais propriedades da língua nativa.
3. A data limite para envio de trabalho será até as 23h59 do dia 21.09.2016. O primeiro
autor deverá informar: nome completo, endereço para correspondência, e-mail e telefone
no final do trabalho.
4.
A
relação
dos
trabalhos
aceitos
estará
www.psicologiadoesporte.esp.br; até o dia 30.09.2016.

disponível

no

endereço

5. Para a apresentação no evento e a publicação na REVISTA BRASILEIRA DE
PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE E À MOTRICIDADE HUMANA, ISSN
21762120, nº 5 v. 1, todos os autores do trabalho deverão efetuar o pagamento de
inscrição no evento.
6. Será emitido um certificado por trabalho nominal aos autores e coautores na forma e
sequência constantes no trabalho e de acordo com o cadastro na ficha de inscrição.
Cópias extras de certificado poderão ser expedidas mediante o pagamento de taxa de R$
10,00 (dez reais) diretamente na Secretaria do Evento. Não serão enviados certificados
pelo correio.
7. Os trabalhos serão publicados na forma em que forem submetidos, portanto, sendo de
inteira responsabilidade do(s) autor(s) a forma e conteúdo apresentados;
8. À critério da Comissão Científica e para adequação a programação do evento, alguns
trabalhos poderão ser deslocados para outra categoria;

9. Na categoria Tema Livre o autor terá 10 minutos para apresentação oral do trabalho e
5 minutos para arguição. O autor deverá se apresentar no local rigorosamente no horário
estipulado na programação. Para a apresentação o autor terá a disposição equipamento
de multimídia.
10. Na categoria Painel o autor deverá fixar o pôster no horário e local estabelecido, bem
como mantê-lo fixado durante o período estipulado. Deverá ainda, permanecer junto ao
pôster para apresentação aos congressistas e avaliadores. Para padronização e estética
da exposição a Comissão Científica sugere que o pôster seja impresso em papel com
tamanho 90 x 100 cm (largura x altura).
11. Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo ou fora das normas
especificadas.

III. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS

1. Tema Livre - Resumo - Apresentação oral

O trabalho deverá ser submetido de acordo com as normas da ABNT. Deverá conter no
máximo 350 palavras, digitado no editor de texto word for windows 6.0 ou superior, fonte
arial tamanho 10, espaçamento simples entre linhas. O teor científico do trabalho poderá
ser: relato de experiência, história de vida, pesquisa documental ou bibliográfica,
pesquisa experimental, case de sucesso.
Estrutura do resumo: introdução com breve descrição do problema, objetivos,
procedimentos metodológicos, descrição dos resultados, considerações finais e
palavras chave. Não serão aceitos resumos com referências bibliográficas, figuras,
fotos, tabelas, gráficos e/ou desenhos.
O título do trabalho deverá estar na 1ª linha em letra maiúscula e em negrito, pular uma
linha e citar o nome dos autores, sem a titulação acadêmica, na sequência: nome,
sobrenome, sem abreviações. Na linha seguinte, mencionar a sigla da instituição em que
cada autor está vinculado (máximo duas linhas), pular uma linha e iniciar o resumo em
parágrafo único. Citar no mínimo 3 palavras chave. Na última linha da página, quando
houver, citar o órgão de fomento.

2. Tema Livre - Artigo - Apresentação oral

O artigo deverá ser submetido de acordo com as normas da ABNT. Deverá conter 06, 08
ou 10 páginas no formato A4 com 2,5 cm de margem de cada lado, digitado no editor de
texto word for windows 6.0 ou superior, fonte arial, tamanho 10, espaçamento simples
entre linhas.

O título do trabalho deverá estar na 1ª linha em letra maiúscula e em negrito, pular uma
linha e citar o nome dos autores, sem a titulação acadêmica, na sequência: nome,
sobrenome, sem abreviações, pular uma linha, mencionar a sigla da instituição em que
cada autor está vinculado (máximo duas linhas), e iniciar o resumo e abstract em
parágrafo único, pular uma linha e iniciar o texto. Todo parágrafo deve ter recuo de 1,25
cm na primeira linha e o espaçamento entre os parágrafos deve ser no máximo de 3pt.
Não utilizar notas de rodapé.
O teor científico do trabalho no formato de ARTIGO deve ser pesquisa concluída com
apresentação de resultados.
Estrutura do artigo: Resumo em português e inglês (abstract), palavras-chave,
introdução, objetivos, procedimentos metodológicos, amostras, protocolos utilizados,
descrição dos resultados, conclusão e referências bibliográficas. Não é necessário utilizar
as nomenclaturas citadas.
Se houver, informar após as referências o órgão de fomento que subsidiou a pesquisa.

3. Painel - resumo

O trabalho deverá ser submetido de acordo com as normas da ABNT. Deverá conter no
máximo 350 palavras, digitado no editor de texto word for windows 6.0 ou superior, fonte
arial, tamanho 10, espaçamento simples entre linhas. O teor científico do trabalho poderá
ser: relato de experiência, história de vida, pesquisa documental ou bibliográfica,
pesquisa experimental, case de sucesso.
Estrutura do resumo: introdução com breve descrição do problema, objetivos,
procedimentos metodológicos, descrição dos resultados, considerações finais e
palavras chave. Não serão aceitos resumos com referências bibliográficas, figuras,
fotos, tabelas, gráficos e/ou desenhos.
O título do trabalho deverá estar na 1ª linha em letra maiúscula e em negrito, pular uma
linha e citar o nome dos autores, sem a titulação acadêmica, na sequência: nome,
sobrenome, sem abreviações. Na linha seguinte, mencionar a sigla da instituição em que
cada autor está vinculado (máximo duas linhas), pular uma linha e iniciar o resumo em
parágrafo único. Citar no mínimo 3 palavras chave. Na última linha da página, quando
houver, citar o órgão de fomento.

IV. INVESTIMENTO NO CONGRESSO
Categoria

Valor
Até 10.09.2016

Valor
Até 10.10.2016

Valor
No dia

Estudante

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 140,00

Profissional

R$ 120,00

R$ 140,00

R$ 160,00

Este evento tem como proposta a participação do Congressista no maior número de
atividades programadas. Assim, todo inscrito terá direito à programação oficial e aos
cursos de extensão e aprofundamento. No entanto, em razão do número de vagas em
cada curso, o Congressista deverá fazer a opção pelos cursos desejados no ato da
inscrição.
ATENÇÃO: Os certificados serão impressos com as informações constantes na ficha de
inscrição, portanto, confira seus dados antes de finalizar seu cadastro.
Não haverá inscrição avulsa nos cursos. Portanto, para participar em qualquer um dos
cursos oferecidos o Congressista deverá ter efetuado sua inscrição no Congresso.
Será emitido certificado com 30 horas apenas para os inscritos com 75% frequência no
evento. A entrega dos certificados será realizada no dia 14.10.2016 após a Conferência
de encerramento.

V. FORMA DE PAGAMENTO

1. As formas de pagamento para inscrição no Congresso serão:
1.a. Cartão de Crédito, sistema PAGSEGURO;
2.b. Boleto Bancário, gerado pelo sistema, após efetuar a inscrição, por meio do
PAGSEGURO.
2. Os inscritos na categoria “estudante”, deverão apresentar comprovante (carteira de
estudante, ou recibo de pagamento do último boleto, ou cópia de atestado de matricula)
no ato do credenciamento para retirada do material no dia da abertura do Congresso.

