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SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O evento será realizado de forma remota (on-line) de 14 a 18 de 

setembro de 2020. A programação detalhada está disponível no anexo I. O 

acesso remoto (on-line) e a participação nas atividades do evento deverão 

acontecer diretamente na página do YouTube da Uniguairacá. 

A inscrição é gratuita e aberta ao público em geral. A inscrição poderá 

ser feita, diretamente pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlsQ__19Fj_r3Av6zS3SgcsdGMq

Hn8N81431nCZeYEeE8eQ/viewform nas seguintes modalidades: 

 

• Ouvinte  

• apresentador 

 

Deve se inscrever na modalidade ouvinte quem não irá submeter trabalho 

para apresentação no evento (postagem via e-mail), mas participará das 

demais atividades (Palestra e Mini-Curso). Nos casos de co-autoria de trabalho 

e quando não for responsável pela submissão de nenhum trabalho via e-mail, 

deve se inscrever na modalidade ouvinte. 

Em caso de dúvidas entre em contato com a organização do evento científico. 

Ou diretamente com o Prof Ms Marcos Roberto Brasil (brasilmr@hotmail.com.br 

ou (42) 9-9997-3730 WhatsApp). 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Serão aceitas submissões de trabalhos no formato de resumo simples 

conforme as normas e o modelo disponibilizados pela organização do evento. 

A inscrição na modalidade apresentador será efetivada anexando-se o 

arquivo do resumo simples dentro do prazo estabelecido e de acordo com as 

normas do evento. O conteúdo apresentado no resumo simples é de inteira 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlsQ__19Fj_r3Av6zS3SgcsdGMqHn8N81431nCZeYEeE8eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlsQ__19Fj_r3Av6zS3SgcsdGMqHn8N81431nCZeYEeE8eQ/viewform
mailto:brasilmr@hotmail.com.br
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responsabilidade do(a)s autore(a)s que deverão verificar o atendimento às 

normas do evento. 

O envio do resumo simples deverá ser realizado diretamente no e-mail 

(webnarioedf@gmail.com), impreterivelmente, até o prazo estabelecido 

(11/09/2020). O arquivo deve estar em formato não editável (.pdf). Solicitar o 

recebimento do arquivo. 

O resumo simples deverá ser conferido, antes da postagem final, quanto 

ao atendimento das normas do evento. Aqueles que não estiverem de acordo 

com as mesmas serão recusados pela comissão científica. 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO 

Para maior qualidade da comunicação científica escrita adotamos as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: NBR 6022:2018 

(Artigo em publicação periódica técnica e/ou cientifica – apresentação), NBR 

6023:2018 (Referências – elaboração), NBR 10520:2002 (Citação – 

apresentação). As normas para formatação dos trabalhos estão descritas a 

seguir: 

 

• Modalidade de trabalho 

Resumo simples 

• Limite de páginas 

Até 02 páginas incluindo referências 

• Tamanho da página 

Papel A4 (21 cm x 29,7 cm) 

• Tipo e tamanho de fonte 

Fonte Arial 12 para o texto e fonte Arial 10 para autores, resumo, palavras-

chaves, citações longas, notas de rodapé, título/fonte das ilustrações e das 

tabelas. 

• Margens 

Superior = 3 cm 

Direita = 2 cm 

Inferior = 2 cm 

mailto:webnarioedf@gmail.com
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Esquerda = 3 cm 

Citação longa = 4 cm da margem esquerda 

Parágrafo = 1,5 cm 

• Espaçamento 

Texto = 1,5 cm 

Suprimir Citações longas (mais de três linhas) = simples 

Referências = simples, com espaço simples ou uma linha em branco entre as 

diferentes referências. 

Títulos das seções e subseções = 1,5 cm 

Texto que separa seção e subseções = um espaço entrelinhas de 1,5 cm 

Resumo = simples 

Nota de rodapé = simples 

• Referências 

Conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em parte, de 

documentos nos diversos tipos de formato. A referência permite identificar de 

qual documento a informação foi retirada. Podemos elaborar referências de 

diversos tipos de materiais, tais como: livros, CDs, DVDs, periódicos, jornais, 

material iconográfico, lista de discussões, e-mails, páginas consultadas na 

internet, etc. 

Os elementos essenciais que devem ser utilizados para elaboração de uma 

referência são: 

• autor(es); 

• título; 

• edição; 

• local de publicação; 

• casa publicadora (editora); 

• ano de publicação/produção. 

As referências seguem a NBR 6023:2018 – REFERÊNCIAS – ELABORAÇÃO. 

Citações 

 

Será disponibilizado pela comissão científica o modelo de resumo 

simples (ANEXO II) 
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AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos submetidos ao evento serão avaliados pela comissão 

científica do evento. A avaliação dos trabalhos será de forma duplamente 

anônima, sendo a identidade do(a)s autore(a)s ocultada para o(a)s 

avaliadore(a)s assim como a identidade do(a)s avaliadore(a)s ocultada para os 

autore(a)s. 

A comissão científica poderá recomendar alterações nos trabalhos 

que deverão ser atendidas pelo(a) autore(a)s. O(A)s autore(a)s que não 

atenderem as recomendações da comissão científica terão seus trabalhos 

recusados. A comissão poderá retornar os trabalhos para correção uma única 

vez, sendo que o(a)s autore(a)s terão um prazo máximo de 72 horas para 

atender as solicitações. 

A comissão científica avaliará os trabalhos de acordo com as normas de 

formatação e apresentação do texto e, considerando os seguintes elementos: 

• Introdução 

A sessão introdução deve contemplar a contextualização inicial 

(contextualizar o projeto/programa extensionista), descrever a justificativa e a 

importância do projeto/programa, relatar o objeto e os objetivos que originaram 

a proposta extensionista de forma clara. Esta seção deve responder às 

perguntas: O que? Por quê? Com quem? Quando? Onde?  

• Metodologia 

Esta seção deve contemplar a metodologia de realização do projeto. 

Descrever o processo (métodos e técnicas e a relação com os objetivos e ações), 

desde a aproximação com o campo e os sujeitos, até a forma de participação de 

todos os envolvidos na construção e realização das ações. Deve responder: 

“Como a proposta foi realizada?”. 

• Análise e discussão 

Nesta sessão devem ser apresentados e discutidos os resultados 

mensuráveis e qualitativos da ação. É importante que haja uma articulação entre 

o contexto teórico com as ações empíricas, bem como a identificação dos 
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objetivos atingidos e/ou outros novos que tenham surgidos e/ou algo que foi além 

do esperado. 

• Considerações finais 

Deve ser elaborada a partir dos resultados relevantes que respondam ao 

objetivo proposto, acompanhado da finalidade da proposta e apontando possível 

continuidade, dificuldades e/ou oportunidades encontradas. Fazer uma reflexão 

sobre os aspectos importantes do processo. 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

As sessões de apresentação acontecerão da seguinte forma: 

• Os trabalhos aceitos serão organizados em sessões temáticas que 

serão divulgadas na página do evento conforme o cronograma. 

• As sessões temáticas ocorrerão de forma remota (on-line) por meio 

da divulgação no Google Meet e o acesso deverá seguir as orientações 

constantes na página do evento. 

• As sessões temáticas seguirão o formato de “roda de conversa”, 

dispensada a apresentação individual de cada trabalho.  

• Todo(a)s o(a)s apresentadore(a)s deverão fazer a leitura prévia dos 

trabalhos para discussão durante o evento.  

• As sessões temáticas contarão com debatedores/mediadores que 

conduzirão as discussões. 

• O(A)s apresentadore(a)s deverão permanecer até o final da “roda de 

conversa” (sessão temática). 

• Os horários das sessões temáticas serão divulgados anteriormente pela 

comissão científica do evento, após sua avaliação. 

• O(A) apresentador(a) que não participar da sessão temática, na data 

programada, perderá o direito ao certificado e a inclusão do resumo 

expandido nos anais do evento. 

• O(a) apresentador(a) do trabalho poderá ser qualquer um(a) do(a)s 

autore(a)s (co-autoria) do resumo expandido. 
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• Ao enviar o trabalho o autor(es) responsável (eis) deverão realizar a 

gravação de sua apresentação (Captura de tela) e disponibilizar o link 

(Do YouTube) ou arquivo com a gravação. 

• Durante as seções temáticas serão repassadas as devidas gravações, 

conforme cronograma prévio. 

• O(s) autor(es) responsável (eis) terão um tempo total de até 10 minutos 

de gravação (Captura de tela). 

• Qualquer dúvida sobre a gravação, deverá entrar em contato com o Prof 

Ms Marcos Roberto Brasil (brasilmr@hotmail.com.br ou (42) 9-9997-3730 

WhatsApp). 

 

 

CERTIFICADOS 

O(A)s inscrito(a)s terão direito a certificação de acordo com a modalidade 

de inscrição e participação no evento: 

 

• Ouvinte (10h) 

• Apresentação de trabalho (20h) 

 

Será emitido 01 certificado por trabalho constando o nome de todo(a)s 

o(a)s autore(a)s. 

 

O certificado será enviado ao e-mail de contato que foi submetido o arquivo 

para apresentação. O(A)s inscrito(a)s na modalidade apresentador(a) também 

receberão o certificado como ouvinte. 

Os certificados serão emitidos de pelo comitê científico e enviado ao e-

mail de cadastrado. 

mailto:brasilmr@hotmail.com.br
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WEBNÁRIO 15 ANOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UNIGUAIRACÁ 

Horário Segunda-feira 14/09/2020 
Terça-Feira  

15/09/2020 

Quarta-Feira  

16/09/2020 

Quinta-Feira  

17/09/2020 

Sexta-Feira 

 18/09/2020 

18h50m

-

19h00m 

Abertura da Semana 

Acadêmica:  

 

Coordenação e 

Professores do 

Departamento  

Palestra:  

Aplicação dos recursos 

antropométricos na 

atuação do profissional 

de Educação Física 

 

Prof Dr Dartagman Pinto 

Guedes  

Apresentação de 

Trabalho Científico 

 Apresentação de 

Trabalho Científico 

Palestra:  

Promoção da Saúde na 

Educação Física  

 

Prof Ms Julio Cesar 

Lacerda Martins e  

Prof Ms Flávia Ângela 

Servat Martins  

19h00m

-

20h00m 
Palestra de Abertura  

 

 

Prof Dr Wanderley 

Marchi Júnior  

UFPR 

20h00m

-

21h00m 
Apresentação de 

Trabalho Científico  

Apresentação de 

Trabalho Científico  

Palestra:  

Flexibilidade e 

alongamento. 

Fundamentos e aplicações 

 

 

Prof Dr Abdallah Achour 

Junior  

Apresentação de 

Trabalho Científico  
21h00m-

22h00m 

 

  

Profº. Ms. Marcos Roberto Brasil  Profº. Dr. Luiz Augusto da Silva 

Responsável pelo Webnário   Coordenador do Curso de Educação Física 
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MODELO DO RESUMO SIMPLES  

 

TÍTULO DO RESUMO SIMPLES. USE ESTE MODELO, SALVANDO-O COMO 

DOCUMENTO DO WORD. DEPOIS, SOBRESCREVA ESTE TÍTULO E FAÇA O 

MESMO NAS OUTRAS SEÇÕES, LENDO ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES. AQUI 

A FONTE É ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, 

ESPAÇAMENTO SIMPLES. 

 

Nome Completo, nome demais co-autores (se houver, até 3), e-mail: 

xxx@uniguairaca.edu.br. Fonte Arial 12, normal, centralizado, espaço simples. 

Centro Universitário Guairacá/UNIGUAIRACÁ, Departamento de XXX. Cidade e 

Estado. 

 

 

 

Introdução (Arial 12, Negrito, justificado) Insira aqui a introdução, explicando a 

problemática abordada e sua pertinência, permitindo ao leitor entrar em contato com a 

pesquisa ou experiência  a partir da qual o presente texto foi escrito. Use a fonte Arial 

12, normal, espaçamento simples e alinhamento justificado. Use este modelo. Materiais 

e métodos (Arial 12, Negrito, espaçamento simples). Aqui escreva qual a 

metodologia utilizada a fim de apresentar ao leitor quais foram os procedimentos 

utilizados na pesquisa ou experiência a qual o texto busca apresentar. Resultados e 

Discussão (Arial 12, Negrito, espaçamento simples). Entende-se por resultados a 

informação pertinente aos dados coletados e analisados, abrangendo estudos de caso. 

Considerações Finais (Arial 12, Negrito, espaçamento simples). Insira aqui as 

conclusões do seu trabalho, em fonte Arial 12, espaçamento simples. Agradecimentos 

(Arial 12, Negrito, espaçamento simples). Insira os agradecimentos, em fonte Arial 

12, espaçamento simples.  

 

Referências (Arial 12, Negrito, espaçamento simples, justificado) 

 

Insira aqui as referências de acordo com o tipo de publicação conforme 

exemplificado nas normas para preparo de resumo. Fonte Arial 12, justificado, 

espaçamento simples. 
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Modelos de referências: (Apague este parágrafo e a descrição dos tipos de 

referência antes de cada uma abaixo) 

 

1. Para artigos em revistas: (apague esta linha) 

Ling, R; Yoshida, M.; Mariano, P.S. (Título do artigo sem itálico – substitua e apague) J. 

Org. Chem. 1996, 61, 4439. 

2. Para teses: (apague esta linha) 

Dutra, F.H. (Título – substitua e apague) Tese de Doutorado, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 1995. 

3. Para livros sem editor: (apague esta linha) 

Haslam, E. Shikimic Acid Metabolism and Metabolites. New York: John Wiley & Sons, 

1993. 

4. Para livro com editor: (apague esta linha) 

Buchanan, J.G.; Sable, H.Z. (Título sem itálico-substitua e apague) In Selective Organic 

Transformations, B. S. Thyagarajan, Ed.: Wiley-Interscience (ed.). New York, 1972; 

Vol.2, 1-95. 

5. Para Patentes: (apague esta linha) 

Lyle, F.R. U.S. Patent 5 973 257, 1985; Chem. Abstr., 1985, 65, 2870. 

6. Para anais de congressos: (apague esta linha) 

O. Barbosa. (Título sem itálico-susbstitua e apague) In Anais do 10º Congresso 

Brasileiro de Catálise, Salvador, 1999, Vol. 1, 343. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta deve ser a segunda e última página de seu resumo. Não ultrapasse 2 (duas) 

páginas. Caso contrário, poderá ser solicitado que você o corrija. Fique atento! 


