CONGRESSO DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
BARRETOS 2018 – VIII EDIÇÃO

TEMA CENTRAL DO ENCONTRO
“Da crise à inovação/renovação da/na Educação Física Escolar”
DATAS DO ENCONTRO
15 (quinta), 16 (sexta) e 17 (sábado) de novembro de 2018
LOCAL PRESENCIAL

Fundação Educacional de Barretos – UNIFEB
BARRETOS – SÃO PAULO.
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os professores da Educação Básica, Professores da Educação Superior e
Licenciandos poderão submeter seus trabalhos à análise da Comissão
Científica do CONPEFE 2018 observando as seguintes possibilidades:
resultados de suas pesquisas, relato de experiências exitosas, propostas de
intervenção pedagógica e ensaios propositivos desde que centradas no
componente curricular Educação Física.
Os documentos encaminhados (exclusivamente por via eletrônica- veja
no site em FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO) serão analisados pela Comissão
Científica do CONPEFE desde que encaminhados, IMPRETERIVELMENTE,
até a data específica para cada uma das formas de apresentação escolhida
pelo (s) autor (es), que estão apontadas nos critérios a serem observados
para cada alternativa.
Os autores deverão indicar, no ato do encaminhamento de seus
trabalhos, a forma de apresentação que desejam. A comissão científica poderá
aceitar a proposta dos autores ou sugerir alteração após análise e adequação
à grade geral do congresso. Você acompanhará o processo de seu trabalho
junto à comissão científica pelo site, veja em PAINEL DE CONTROLE.
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FORMAS DE APRESENTAÇÃO
Serão aceitos trabalhos para as seguintes categorias:
Pôster

– os trabalhos aceitos para esta categoria receberão definição

quanto a data e hora de apresentação conforme a ordenação temática definida
pela Comissão Organizadora do evento e após indicação da Comissão
Científica.

Apresentação Oral

– os trabalhos aceitos para apresentação oral

pública terão seus espaços, datas e horário definidos no programa geral do
congresso e encaminhados aos autores com antecedência de 20 dias do início
do encontro.

Apresentação de Web Pôsteres

– os autores dos trabalhos

aprovados para esta categoria deverão, após aprovação pela Comissão
Científica, confeccionar vídeo para apresentação em mídia eletrônica durante
a realização do encontro.
Textos na íntegra – todos os trabalhos encaminhados na categoria de
Apresentação Oral e Web Pôster e APROVADOS PELA COMISSÃO CIENTÍFICA
poderão, a critério exclusivo do (s) autor (es), SUBMETER texto na íntegra de
seus trabalhos para apreciação com vistas à publicação no site da
REBESCOLAR e os melhores trabalhos indicados para comporem a edição da
Revista Brasileira de Educação Física Escolar.
OBSERVAÇÃO: para todos os tipos de apresentação o (s) autor (es)
deverão baixar, no site www.rebescolar.com, o arquivo Word padrão
para encaminhamento de textos – com cabeçalho do encontro.
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PADRÃO PARA SUBMISSÃO EM FORMA DE PÔSTER
DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – 15 DE OUTUBRO DE 2018
Título do trabalho: nome do trabalho em caixa alta negritado.
Autores: nome completo do autor e coautores, até o limite de 6* (SEIS),
colocados um em cada linha no canto superior direito do texto e nota de
rodapé de página INICIAL com a indicação das instituições a que pertencem
e titulação.
Texto: com tamanho máximo de 3.500 caracteres (contando os espaços) e
bibliografia com no máximo 15 referências (não computado no limite de
caracteres). Texto produzido em papel A4, times new roman, tamanho 11,
espaço 1,5, margens 2,5cm.
CARACTERÍSTICAS DO PÔSTER FÍSICO
a.
b.
c.
d.
e.

Dimensões: 1m largura x 1,20m altura.
Usar tipo de letra que permita a leitura à distância de 2 metros.
Centralizar no topo o título.
Lateralmente à direita autores e instituição.
Os autores são responsáveis pela colocação e retirada dos respectivos
pôsteres.
f. Pelo menos um dos autores deverá permanecer no local para a
apresentação do Trabalho, na totalidade do horário estipulado.
g. Para inscrição de trabalhos com mais de três autores será exigida a
inscrição no encontro de, no mínimo dois dos autores.
PARA SUBMISSÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL
DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – 15 DE OUTUBRO DE 2018
Título do trabalho: nome do trabalho em caixa alta negritado.
Autores: nome completo do autor e coautores, até o limite de 6* (SEIS),
colocados um em cada linha no canto superior direito do texto e nota de
rodapé de página INICIAL com a indicação das instituições a que pertencem
e titulação.
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Texto: com até 3500 caracteres, devem ser encaminhados no formato texto
do Word, com fonte Times New Roman, tamanho 11, espaçamento
1,5, margens (todas) 2,5 e, papel A4.
Os artigos deverão contar com resumo em língua portuguesa
(obrigatoriamente) Texto do resumo com 150 palavras, utilizar as normas da
ABNT nominal.
Ilustrações coloridas (gráficos e figuras) não serão aceitas. As fotografias
devem ser enviadas em formato ".jpg" e ".gif" no tamanho máximo de 40kb,
já incorporadas ao texto em seu local definitivo e caso seja possível identificar
pessoas, encaminhar a autorização destas para a publicação.

A APRESENTAÇÃO ORAL
a. O autor disporá de 20 minutos para a apresentação de seu trabalho com
mais 10 minutos para questionamentos dos presentes;
b. Estarão disponíveis, em todas as salas de apresentação oral, aparelhos
de multimídia para a exposição;
c. Ao produzir as apresentações em meio eletrônico considerar, no
momento de salvar seus arquivos, a versão do powerpoint 2003 e 95
(opção constante no software), não utilizar versões posteriores;
d. A organização nomeará, a seu critério, um responsável pelo
desenvolvimento da apresentação que deverá respeitar rigorosamente
ao horário determinado para início e término das apresentações.
PARA SUBMISSÃO DE WEB PÔSTER
DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DO TEXTO: 30 DE SETEMBRO DE 2018
DATA LIMITE PARA ENTREGA DO VÍDEO: 15 DE OUTUBRO DE 2018
Título do trabalho: nome do trabalho em caixa alta negritado.
Autores: nome completo do autor e coautores, até o limite de 6* (SEIS),
colocados um em cada linha no canto superior direito do texto e nota de
rodapé de página INICIAL com a indicação das instituições a que pertencem
e titulação.
Texto: com tamanho máximo de 3.500 caracteres (contando os espaços) e
bibliografia com no máximo 15 referências (não computado no limite de
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caracteres). Texto produzido em papel A4, times new roman, tamanho 11,
espaço 1,5, margens 2,5cm.
Após a aprovação pela Comissão científica o (s) autor (es) deverá (ão)
produzir vídeo com as seguintes características:
- Ter duração máxima de 10 minutos
- Conter, na primeira imagem, o título do trabalho, nome (s) do (s) autor (es)
e instituição que representa (m).
- A apresentação deve ater-se, exclusivamente, ao texto encaminhado para
apreciação sendo que o (s) autor (es) responsável (is) pelo documento devem
manter olhar para a câmera evitando qualquer tipo de leitura de textos;
- Para facilitar o processo os autores poderão se fazer valer de uma SMART
PHONE na posição paisagem para a captura das imagens.
- Os autores deverão se preocupar com a qualidade do áudio e vídeo. As
apresentações que apresentarem deficiências de visibilidade e áudio poderão
vir a ter sua inclusão no encontro recusada.
INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas, a partir do mês de JUNHO de 2018,
via site oficial do congresso, através do qual deverão ser remetidos os
resumos iniciais. Passos para inscrição e envio de trabalhos:
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição individual.
2. Para inscrever um trabalho, é necessário que o (s) autor (es) do trabalho
esteja (m) FORMALMENTE E FINALMENTE inscrito (s) no congresso.
3. Indique no e-mail para qual das formas de apresentação está
encaminhando seu trabalho.
4. Encaminhamento do trabalho pelo e-mail conpefe2018@gmail.com,
5. A confirmação de aceite será encaminhada pelo endereço que for
utilizado para encaminhamento do trabalho, mudanças de endereços ou
desativação destes pelo responsável impedirão a participação no
encontro.

(*) Para efeito de inscrição no evento todos os trabalhos com até
três (3) autores será necessário um efetivamente inscrito no
evento, para quatro (4) ou mais autores, será exigida a inscrição
de dois dos autores.
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OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
A Comissão Científica, a seu critério, não aceitará trabalhos apresentados fora
das normas estabelecidas, ou que não atendam aos propósitos específicos do
congresso (Educação Física Escolar).
CERTIFICADOS
Participação no congresso
Todos os inscritos no congresso receberão seus respectivos certificados de
participação (disponíveis a partir do início do último módulo do congresso).
Autores de trabalhos
Pôster* Web pôsteres (**) – Será fornecido apenas um certificado onde
constará o nome de todos os autores do trabalho, desde que um destes esteja
inscrito no congresso e o trabalho tenha sido efetivamente apresentado.
Lembrando que se houver quatro ou mais autores será exigida a inscrição de
dois autores no encontro.
Apresentação oral* – Será fornecido um certificado para o trabalho
efetivamente apresentado, contendo o nome do (s) autor (es), desde que um
deles esteja inscrito no congresso. Lembrando que se houver quatro ou mais
autores será exigida a inscrição de dois autores no encontro.
(*) Os certificados dos trabalhos apresentados no ambiente presencial serão
entregues imediatamente após o término das apresentações no espaço
destinado às apresentações.
(**) Para a categoria web pôster a organização encaminhará o certificado pelo
e-mail indicado no ato da inscrição.
Comissão Organizadora e Comissão Científica
São Paulo, de abril de 2018.

