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7° CONGRESSO INTERNACIONAL DE JOGOS DESPORTIVOS 

 

1. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS  

a) Somente serão aceitos trabalhos no formato resumo. 

b) Para que seu trabalho seja submetido a análise pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no 

evento. 

c) Cada trabalho aceito e apresentado no congresso receberá apenas um certificado, independentemente 

do número de autores inscritos no evento. 

d) Poderão ser submetidos somente trabalhos de pesquisas inéditas relacionadas às áreas temáticas do 

evento. 

e) Será aceito apenas um trabalho como primeiro autor, não havendo limitações para coautorias. 

f) Cada trabalho poderá ter no máximo 5 (cinco) autores. 

g) Os resumos serão apresentados apenas em texto, sem tabelas, figuras e referências. 

h) Os textos submetidos deverão ser redigidos obrigatoriamente em inglês. 

i) Os resumos devem ser submetidos em uma das seguintes áreas temáticas: 1) Ensino e aprendizagem 

dos jogos desportivos, 2) Análise e performance nos jogos desportivos, 3) Formação de treinadores e 

coaching desportivo, 4) Cognição/ação nos jogos desportivos, 5) Multiprofissionalidade e 

transdisciplinaridade nos Jogos Desportivos. 

j) Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente através do site do evento por meio do 

“FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE RESUMO”. 

k) O resumo deverá incluir: Título do trabalho; Autores (primeiro e último nome sem incluir graus 

acadêmicos); Instituições vinculadas; e-mail para contato (apenas do primeiro autor); área temática, 

Objetivos; Métodos; Resultados; Conclusão; 3 a 6 palavras-chave (separadas por ;). 

l) O resumo não poderá exceder 250 palavras. 

  

2 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS TRABALHOS 

a) Serão considerados: ineditismo, objetividade, atendimento a temática, relevância, redação e estilo 

científico. Os trabalhos serão avaliados por pareceristas “ad hoc” cuja decisão não caberá recurso. 

b) Os participantes oficialmente inscritos no evento concordam em cumprir todas as normas e 

determinações dos organizadores e os isentam de qualquer responsabilidade quanto aos conteúdos dos 
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trabalhos apresentados. Firmando que os conteúdos são de inteira responsabilidades do autor, 

coautor(es) e orientador(es). 

c) O autor e demais autores garantem que o trabalho não infringe qualquer direito autoral ou outro direito 

de propriedade de terceiros e que o trabalho será apresentado por um dos autores durante congresso na 

data previamente informada.  

d) As pesquisas enviadas deverão levar em consideração os aspectos éticos vinculados às experiências 

científicas com seres humanos. 

e) É fundamental o cuidado para o preenchimento correto de nomes dos autores. Estas mesmas 

informações também serão utilizadas para a geração dos certificados. Será emitido certificado único 

(.pdf), com o nome de todos os autores, para cada trabalho apresentado. 

f) A certificação condiciona-se à apresentação do resumo e será disponibilizada ao término do evento.  

g) Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado na 

ficha de submissão do resumo.   

h) No caso de estudantes, cabe ao professor-orientador revisar o texto a ser inscrito no Evento.  

i) Os resumos aceitos serão publicados como suplemento na revista Motriz. 

j) É obrigatório que pelo menos um dos autores esteja inscrito no Congresso para que o trabalho seja 

aceite para avaliação. 

k) Última data para submissão: 07 de Outubro de 2019. O aceite do trabalho será divulgado na página do 

evento a partir do dia 10 de Outubro de 2019. 

l) Qualquer dúvida entre em contato com a Comissão Científica pelo email: 7cijdc@gmail.com  

m) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Congresso. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

a) Os resumos serão analisados pela comissão científica do 7 CIJDC. Os resumos aprovados serão 

apresentados no formato Pôster ou Oral. Os autores dos resumos a serem apresentados no formato 

ORAL serão informados no momento do retorno por parte da comissão científica.  

b) Os trabalhos aprovados para apresentação no formato PÔSTER deverão ser fixados no horário e local 

estabelecidos.  

c) O autor inscrito no evento e responsável pelo pôster deve estar presente no local e horário determinado 

para apresentação aos congressistas e membros da Comissão Científica.  
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d) As dimensões do pôster serão 90 x 110 cm (largura x altura), confeccionado com canaleta e barbante 

para fixação em pedestal. 

e) Os autores dos trabalhos aprovados para apresentação no formato ORAL terão entre 10 e 15 minutos 

para apresentação em sessão pública, podendo ser realizadas perguntas relativas ao trabalho por mais 

5 minutos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Alexandre Igor Araripe Medeiros 
Universidade Federal do Ceará - UFC 
Presidente da Comissão Científica  

 


