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1. Normas para os autores 

1.1. O IV Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte recebe dos autores 

interessados trabalhos nas seguintes modalidades: COMUNICAÇÃO ORAL e PÔSTER  

1.2. A submissão deverá seguir as normas deste documento (ver itens 3. e 4.) e após a 

aprovação e confirmação de inscrição do(s) autor(res) no evento, os trabalhos poderão ser 

apresentados conforme modalidades citadas no item 1.1.; 

1.3. Os trabalhos que forem aprovados e apresentados serão publicados nos anais do evento. 

1.4. Serão aceitos para avaliação RESUMOS que tenham como foco as seguintes subáreas 

relacionadas com a Gestão do Esporte e as Políticas para o Esporte: 

(1) Políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para o esporte;  

(2) Integridade e responsabilidade social no esporte;  

 (3) Governança em organizações do esporte;  

(4) Legislação, direito e financiamento no esporte;  

(5) Marketing e comportamentos de consumo no esporte;  

(6) Tecnologia, dados e sistemas de informação para o desenvolvimento esportivo;  

(7) Esporte, mídia e comunicação;  

(8) Formação de recursos humanos na gestão do esporte;   

1.6. Os trabalhos devem ser originais e preferencialmente inéditos, não sendo permitido 

textos que já foram publicados em periódicos; 

1.7. Cada autor poderá constar como primeiro autor em 2 trabalhos e coautor em no máximo 

2 trabalhos, independente das subáreas citadas acima; 

1.8. Será permitido o máximo de 5 (CINCO) autores para cada trabalho submetido. 

1.9. Os trabalhos deverão ser submetidos até às 23h59m do dia 25 de setembro de 2022. As 

informações sobre como submeter os trabalhos estão disponibilizadas no item 3 deste 

documento. 

  



 
 

2. Política de avaliação e pareceres 

2.1. A Comissão Científica do IV Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte 

tem suas decisões e ações balizadas pelos princípios éticos que suportam as publicações 

científicas; 

2.2. Os resumos serão encaminhados a pelo menos dois pareceristas em sistema de blind 

review; 

2.3. A partir das avaliações dos pareceristas, a Comissão Científica decidirá ou não pela 

aprovação do trabalho, como também poderá sugerir sobre a mudança do modo de 

apresentação escolhido pelos autores (comunicação oral ou pôster); ou ainda, propor 

eventuais ajustes de modo a adequar os textos para publicação nos anais do evento; 

2.4. Sendo de comum acordo com os autores, o trabalho que for indicado para outro modo de 

apresentação será devidamente inserido na categoria sugerida. Nessa circunstância, os autores 

também podem optar, a partir de e-mail endereçado à Comissão Científica, pela não 

continuidade da apresentação do trabalho no V Seminário Internacional de Gestão e Políticas 

para o Esporte; 

2.5. As submissões para resumos nas modalidades de apresentação: comunicação oral ou 

pôster seguirão as normas propostas no item 3 deste documento. 

2.6. Os seguintes critérios serão balizadores da avaliação dos RESUMOS nas modalidades 

comunicação oral e pôster, e serão classificados de 1 a 5 pelos pareceristas:  

a) relevância/significância do tema; 

b) revisão relevante da literatura; 

c) clareza da proposta/objetivos do estudo; 

d) metodologia e análise dos dados apropriadas; 

e) discussão/implicações teóricas e práticas; 

f) contribuição para o conhecimento na área; 

2.7. As revisões serão feitas em formulários de avaliação padronizados, havendo espaço para 

comentários personalizados, sendo posteriormente encaminhados aos autores em caso de 

aceite ou recusa; 

2.8. O resultado final dos trabalhos será enviado para os respectivos autores, com a avaliação 

realizada pelos pareceristas, indicando aceite, recusa ou sugestão de mudança de categoria de 

apresentação, no prazo de 15 dias após o término do prazo de submissão. 

  



 
 

3. Normas gerais para submissão dos resumos para as modalidades de comunicação oral e 

pôster 

3.1. A formatação do resumo para as modalidades de comunicação oral e pôster deve 

obrigatoriamente seguir as orientações destas diretrizes. 

3.2. O ANEXO I deste documento exemplifica o template do resumo. Em caso de erros, seja de 

formatação ou em termos de linguagem, o resumo será automaticamente recusado; 

3.3. O resumo deve conter no máximo 500 palavras (sem contar com a primeira página de 

identificação dos autores conforme indica a estrutura do item 3.5.), com fonte: Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento simples; 

3.4. Citações e referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas da American 

Psychological Association (APA) 6ª edição; O layout da página deve ser A4 (29,7 x 21 cm), 

superior e inferior (3 cm), esquerda e direita (2 cm); 

3.5. Os textos podem ser submetidos em Português, Espanhol e Inglês; 

3.6. Os resumos devem conter a seguinte Estrutura: 

➢ Título do trabalho e identificação dos autores (primeira página) 

 Abaixo do título, alinhados à direita e em itálico, o nome e sobrenome do autor e respectivo(s) 

coautor(es), o vínculo institucional (se mais de um vínculo deverá ser indicado com número 

sobrescrito) e e-mail de cada um dos autores:  

➢ Subárea em que o trabalho está sendo submetido; 

➢  Indicação para tipo de apresentação no evento: Comunicação Oral ou Pôster; 

➢ Resumo propriamente dito (a partir da segunda página) 

➢ Subárea do trabalho; 

➢ Indicação para tipo de apresentação no evento: Comunicação Oral ou Pôster; 

➢ Título do trabalho em negrito e centralizado; 

➢ Texto do Resumo em um único parágrafo, devendo possuir no máximo 500 palavras, 

em espaçamento simples, contendo em negrito no decorrer do texto os seguintes 

elementos: Introdução e objetivo(s); Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões ou 

Considerações Finais; 

➢ Em seguida: Palavras-chave: no máximo 5, divididas por ponto vírgula. 

➢ E por fim: Referências (no máximo 5 (cinco), formato APA 6ª. edição, abaixo das 

palavras-chave e desde que tenham sido citadas durante o texto), no ANEXO I deste 

documento exemplificamos as normas para artigos, livros e textos extraídos de sites. 

 

 

 

 



 
4. Normas gerais para submissão dos resumos  

4.1. O resumo não deve conter figuras, tabelas ou quadros, que, todavia, poderão ser 

apresentados durante o evento; 

4.2. O arquivo da submissão dos resumos deverá ser em formato Microsoft Word (“.doc” ou 

“.docx”) nomeado como: main_document_file; 

4.3. O processo de submissão será realizado somente através de envio do resumo pelo sistema 

de inscrição disponibilizado por meio do link na página principal.  

  



 
 

5. Normas para apresentação dos trabalhos aprovados 

 

5.1. Apresentação de comunicação oral 

5.1.1. Após selecionado e classificado pela Comissão Científica (conforme item 2. 

deste documento), o trabalho será exposto em apresentação oral no local da Sessão de 

Apresentações Orais indicado pela Comissão Científica; 

5.1.2. É obrigatória a inscrição de pelo menos um autor e a presença do mesmo no momento 

da apresentação do trabalho. Data e horário serão comunicados pela organização do 

Congresso com a devida antecedência; 

5.1.3. Cada apresentação oral deve ser feita em no máximo 15 minutos com 5 minutos 

adicionais para questões;  

5.1.4. Cada sessão terá um coordenador que tem a função de apresentar os autores, controlar 

o tempo de apresentação e organizar a discussão dos trabalhos; 

5.1.5. Solicita-se que os apresentadores compareçam na sala com pelo menos quinze (15) 

minutos de antecedência do início da sessão para registro de presença e compilação da 

apresentação no computador disponibilizado para este fim; 

5.1.6. Os autores devem ter em mãos, antes do início da sessão, as apresentações em um 

dispositivo USB que devem ser entregues ao coordenador da sessão; 

5.1.7. Sugere-se que, como forma de backup, as apresentações tenham acesso através do e-

mail do autor que irá realizar a apresentação do trabalho; 

5.1.8. Não será permitido o uso de computadores pessoais, dos autores, para a apresentação. 

5.1.9. No conteúdo da Apresentação devem estar especificados: 

• Título do trabalho; 

• Nome e vínculo institucional do(s) autor(es), coautor(es) do trabalho;  

• O material a ser exposto na Apresentação Oral deve possuir os seguintes tópicos: Introdução 

e objetivo(s); Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões ou Considerações Finais e 

Referências bibliográficas; 

5.1.10. A apresentação deverá ser em formato PowerPoint (*.ppt ou *.pptx); 

5.2. Apresentação em formato pôster 

5.2.1. O pôster é um meio de comunicação visual e fonte de informação do trabalho que, após 

selecionado e classificado pela Comissão Científica (conforme item 2. deste documento), será 

exposto sem a necessidade de complemento de apresentação no local da Sessão de exposição 

indicada pela Comissão Científica; 



 
5.2.2. É obrigatória a inscrição de pelo menos um autor e a presença do mesmo no momento 

da exposição para eventuais questões dos participantes do evento; 

5.2.3. Data e horário serão comunicados pela organização do Congresso com a devida 

antecedência. 

5.2.4. No conteúdo do Pôster devem estar especificados: 

• Título do trabalho; 

• Nome, vínculo institucional e e-mail do(s) autor(es) do trabalho;  

• O conteúdo do pôster deve possuir os seguintes tópicos: Introdução e objetivo(s); Métodos; 

Resultados e Discussão; Conclusões ou Considerações Finais e Referências bibliográficas; 

5.2.5. As seguintes medidas devem ser observadas na confecção do pôster: na largura o pôster 

deve ter exatamente 90 cm e na altura o pôster deve ter exatamente 100 cm e possuir cordão 

para fixação no local da apresentação. 

 

  



 
 

ANEXO I – Template para submissão dos resumos para a modalidade comunicação oral ou 

pôster 

Página 01:  

TÍTULO DO TRABALHO 

Nome e Sobrenome do Autor 

Vínculo Institucional 

E-mail 

Nome e Sobrenome do Coautor1,2 

1Vínculo Institucional,  

2Vínculo Institucional 

E-mail 

Página 02:  

TÍTULO DO TRABALHO 

Subárea: (2) Políticas públicas para o esporte 

Indicação para tipo de apresentação no evento: Comunicação Oral 

Introdução e objetivo(s): XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX 

XXXXXXX. Métodos: XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXX. Resultados e Discussão: XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX. Conclusões ou  

Considerações Finais: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX  

XXXXXXX XXXXXX XXXX. 

Palavras-chave: Xxxxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxxxxxxx. 

Referências 

Sobrenome, Nome., & Sobrenome, Nome. (Ano). Título do artigo. Revista em que foi  

publicado. Edição(Vol), página inicial - página final. 

Sobrenome, Nome. (Ano). Título do livro. Cidade, Editora. 

Nome do site. (Ano). Título da reportagem. Disponível em: link para acesso. (Acesso em:  

Data, Mês e Ano). 


