
 
VIII Semana Acadêmica e VIII 

Seminário de Pesquisa em: 
Educação Física: Inclusão e 

Diversidade 
 

Dias: 30, 31 de Maio e 01 de Junho / 2017 

Local: Campus UNICRUZ  
 

CRONOGRAMA 
DATA HORA ATIVIDADE 

30/05 Terça-Feira 19:30 às 19:45 Apresentação Cultural 

30/05 Terça-Feira 19:45 às 20:45 Mesa Redonda: Inclusão e 

Diversidade 

30/05 Terça-Feira 20:45 às 21:45 Oficina: Educação Física 

Inclusiva (Licenciatura) e 

Atividade Física Adaptada 

(Bacharelado) 

30/05 Terça-Feira 21:45 Coofe Break 

31/05 Quarta-Feira 19:30 às 21:45 Seminário de Pesquisa em 

Educação Física 

31/05 Quarta-Feira 21:45 Coofe Break 

01/06 Quinta-Feira 19:30 às 21:45 Oficina: Jogos Cooperativos 

01/06 Quinta-Feira 19:30 às 21: 45 Oficina: Esportes na natureza 

01/06 Quinta-Feira 21:45 Coofe Break 

02/06 Sexta-Feira 23:00 Encerramento: Festa (por 

adesão) 

 

 

 

 

 

 

 

Normas para os Resumos 
 

- Texto: programa compatível com a Microsoft Office-Word 2003, Times 

New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas simples, com margem superior 

e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2cm; o texto deve conter no máximo 

500 palavras ou no máximo uma página. Título: deve constar na primeira 

linha com letras maiúsculas, em negrito, tamanho 14, centralizado e 

espaçamento 1,5 entre linhas. Identificação: o(s) nome(s) do(s) autor (es) e 

orientador (es) deve (rão) aparecer na segunda linha, na seguinte sequência: 

sobrenome (letras maiúsculas, tamanho 12), seguido do nome por extenso (em 

letras minúsculas com exceção das primeiras, tamanho 12) e o nome do 

apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. Os nomes dos autores deverão 

ser digitados em tamanho12, justificados à direita. Não terá limite de autores 

para inscrição de trabalhos. As especificações de autor (es) e orientador (es), 

bem como a(s) Instituição (ões) a que pertence(m), a agência financiadora da 

pesquisa (quando houver) e o endereço eletrônico deverá (ão) ser 

mencionado(s) em nota de rodapé, tamanho 10, espaço simples. Abaixo do 

resumo deverão ser mencionadas até quatro palavras-chave, que permitam a 

identificação do trabalho; justificadas à esquerda e separadas por ponto; iniciar cada 

uma delas em letra maiúscula, Times New Roman, tamanho 12.  O texto deverá ser 

escrito em parágrafo único, sem citações diretas longas, tabelas, gráficos, 

cores ou qualquer outro destaque. No texto deverão estar claros os objetivos, a 

metodologia, os resultados e as considerações finais ou conclusão. 

Apresentação: Os trabalhos inscritos na forma de resumo serão apresentados 

na forma de apresentação oral e deverão ser encaminhados para os email’s: 

gabiicavallini@gmail.com e jessicablatt18@hotmail.com até o dia 

21/05/2017. Todos os autores e co-autores deverão estar inscritos no evento 

para receberem o certificado de autoria. 
ENVIO DE RESUMOS ATÉ 21/05/2017 

ORGANIZAÇÃO: TURMA DO 7º SEMESTRE DOS CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA – LICENCIATURA E BACHARELADO 
 

Patrocinadores:  

 


