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O curso de Educação Física da Faculdade Vale do Salgado apresenta a III Semana da Educação 
Física, a qual possui como temática central as práticas em Educação Física: dialogando sobre 
Saúde, Esporte e Educação.  

1. ASPECTOS GERAIS:  

1.1 As inscrições na III Semana de Educação Física da Faculdade acontecerão nas seguintes 
modalidades:  

Estudantes sem apresentação de trabalhos R$ 40,00 

Estudantes com apresentação de trabalhos R$ 50,00 

Profissionais sem apresentação de trabalhos R$ 60,00 

Profissionais com apresentação de trabalhos R$ 70,00 

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito por meio de 

Depósito bancário nominal ou transferência em nome de Evandro Nogueira de Oliveira  

ATENÇÃO: Não serão aceitos depósitos em envelope!  

Caixa Econômica Federal  

Conta poupança  

Agência: 1960 

Conta: 89983-0  

Op: 013 

Após efetuar o depósito, enviar o comprovante com seu nome completo para o e-mail:  
semanaacademicaedf@fvs.edu.br  

Além disso, deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada, no endereço eletrônico: 
www.fvs.edu.br constando, seus dados e minicursos escolhidos. 

Caso, o participante, prefira poderá também, efetuar o pagamento na Coordenação de Curso, na 
FVS.  

Informamos ainda, que para enviar trabalhos científicos, será necessário confirmar o pagamento. 

1.2. O valor da inscrição dará ao participante condições de participar em:  

a) Participação em até cinco minicursos (à definir no ato da inscrição);  

b) Participação na palestra de abertura e todas as mesas redondas;  

c) Apresentação de trabalhos (caso faça a opção, com o valor já supracitado). 

1.3 Não reembolsamos o valor do pagamento da inscrição! 

2. NORMAS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Tema: Praticas em Educação Física: Dialogando sobre Saúde, Esporte e Educação.  

mailto:semanaacademicaedf@fvs.edu.br
http://www.fvs.edu.br/
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Para submeter uma proposta, faça sua inscrição no evento e leia as instruções abaixo. 

Cronograma de Inscrição de Trabalhos 

Início das inscrições de trabalhos 11 de outubro de 2017 

Término das inscrições de trabalhos 31 de outubro de 2017 

Resultado dos trabalhos aprovados 03 de novembro de 2017 

Divulgação da Programação Completa 03 de novembro de 2017 

 

A aceitação da proposta de trabalho estará condicionada à avaliação da Comissão Científica do 
III Semana de Educação Física  

2.1 Serão aceitos trabalhos na forma de Resumos simples  

2.2 Assegura-se a cada proponente a submissão de até dois trabalhos na condição de autor 
principal.  

2.3 Não há limites para a participação como coautor.  

2.4 Estudantes de Graduação somente poderão inscrever como autor principal, desde que seu 
orientador seja apontado como coautor. 

2.5 Informamos ainda, que para inscrever trabalhos, o participante deverá efetuar o pagamento de 
sua inscrição. 

2.6 Não será possível adicionar autores após a finalização do processo de submissão. 

3. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

3.1 Comunicações Científicas: os resumos devem ser encaminhados de acordo com as 
seguintes especificações: 

a) .O título deve ter no máximo 12 palavras e o resumo entre 300 e 350  palavras, formato WORD 
e PDF, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, contendo: 
Introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica do estudo, definir 
conceitos principais), Objetivos: Descreve-los de forma clara, Metodologia (descrever 
participantes, ambiente, instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta dos dados), 
Resultados (descrever a síntese do que foi obtido com o estudo) e Considerações finais. O 
resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, 
citações, referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos etc). 

b)  Palavras-chave: de três a cinco, em letras minúsculas, separadas por ponto e vírgula.  

c) Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora para a realização 
do estudo. 

d) A revisão gramatical e ortográfica é de responsabilidade dos autores e será considerada como 
um dos critérios para aprovação dos trabalhos. 

e) Resumos que não obedecerem às normas, serão considerados reprovados.  

3.2 Quanto ao aspecto formal, deverá seguir a seguintes orientações: 
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1)O texto deverá ser apresentado como resumo artigo, contendo a problemática estudada, os 
procedimentos, as conclusões  

2) O texto na íntegra deverá ter entre 300 e 350 palavras e ser digitado em: 

a) Programa Word for Windows. 

b) Papel tamanho A4. 

c) Margem superior e inferior com 2,5 cm 

d) Margem esquerda e direita com 3,0 cm 

e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

f) Espaçamento entre linhas: simples 

g) Alinhamento: justificado 

h) Título do trabalho e das falas em maiúscula, negrito, com alinhamento centralizado 

i) Nome do Autor e coautores (quando for o caso), seguido(s) da sigla da Instituição, do e-mail do 
autor e coautores (caso existam) e agência financiadora (se houver). 

4. GRUPOS DE TRABALHOS:  

4.1. GT1: Práticas pedagógicas em Educação Física: 

Ementa: Debates que dialoguem com a relação ensino aprendizagem e a produção do 
conhecimento no campo da Educação Física e esportes, em especial, os espaços formais de 
Educação. 

4.2. GT2: Aptidão Física e Saúde: 

Ementa: Exposição de conhecimentos que explorem os aspectos Biodinâmicos do Movimento 
Humano, e as Ciências do Esporte, aplicados à Educação Física, enfatizando o Exercício Físico, 
a Preparação física de atletas, Avaliação física e funcional, de diferentes grupos populacionais, e 
as mais diversas manifestações de programas de atividades físicas, sistematizados, com um 
objetivo definido. 

4.3. GT3: Práticas Multidisciplinares em Saúde e Educação:  

Ementa: Estudos das diferentes manifestações das Ciências do movimento humano e da saúde 
centradas nos diferentes campos de investigação em saúde e educação, que permitem a análise 
de práticas ou intervenções multiprofissionais em pedagogia, psicologia, ciências do movimento 
humano, enfermagem, fisioterapia dentre outras. 

 


