CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Perspectivas e possibilidades da Educação Física no Novo normal

Informações importantes:
1.
2.
3.
4.

A carga horária do evento será de 25 (vinte e cinco) horas de palestras e minicursos. Podendo o estudante participar das palestras e minicursos ofertados. Para a obtenção do
certificado de 25 horas o participante deverá ter 75% de frequência total (participação em 2 minicursos e 2 dias de palestras).
Apresentação de Trabalhos: Só serão considerados trabalhos enviados unicamente através do e-mail: congressointernacional2020@gmail.com com data limite para envio de
trabalhos: até dia 02 de novembro de 2020. As normas para submissão estão descritas logo após a programação do evento.
Certificação: Evento geral (Online: https://wwws.unit.br/ExtensaoPublicNet/Certificado/SolicitarCertificado.aspx); Apresentação de trabalhos (certificado online enviado por email);
Todas as atividades terão listas de frequência.

Dia 1: Terça-feira, Novembro 03, 2020
Horários

Atividade

Palestrantes

19h

Abertura

------

19:15 – 20:45

Palestra: Diretrizes de Saúde Pública
para prática de Atividade Física:
Crianças e Adolescentes

Prof° Dr. Dartagnan Pinto
Guedes

Local

Coordenador

Local: YOUTUBE
Profª MSc. Gracielle Costa Reis https://youtu.be/HL8OHsmKU
UNIT
_g
Local: YOUTUBE
Profª Drª Nara Michelle M. Soares https://youtu.be/HL8OHsmKU
UNIT
_g

Dia 2: Quarta-feira, Novembro 04, 2020
Horários

Atividade

Palestrantes

Local

08:00 – 12:00h

Minicursos

Programação em anexo

Links na programação em Profª MSc. Gracielle Costa Reis anexo
UNIT

14:00 – 18:00h

Minicursos

Programação em anexo

Links na programação em Profª MSc. Gracielle Costa Reis anexo
UNIT

19:00 – 20:00h

Local: YOUTUBE
Palestra: A problemática das quedas nas
Profº Dr. Jorge Duarte dos Santos
pessoas: uma abordagem ecológica aos
https://youtu.be/4R00vR9M
Bravo (Portugal)
gy8
fatores de risco e as estratégias
preventivas

20:15 – 21:15h

Palestra: Possibilidades de pesquisa na
educação física

Profº Dr. Jorge Carvalho do
Nacimento

Coordenador

Profº MSc. Marcelo de Aquino
Resende - UNIT

Local: YOUTUBE
https://youtu.be/4R00vR9M Profª MSc. Gracielle Costa Reis gy8
UNIT
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Dia 3: Quinta-feira, Novembro 05, 2020
Horários

Atividade

Palestrantes

8:00 – 12:00h

Minicursos

Programação em anexo

Links na programação em
anexo

Profª MSc. Gracielle Costa
Reis - UNIT

14:00 – 18:00h

Apresentação de trabalhos

Programação em anexo

Links na programação em
anexo

Profª MSc. Thaysa Passos
Nery Chagas - UNIT

Profº Dr. José Manuel Vilaça Maio
Local: YOUTUBE
Alves (Portugal)
https://youtu.be/IpUeL2viVs
Q

19:00 – 20:00h

Palestra: Refletindo sobre um paradigma
inflexível

20:15 – 21:15h

Palestra: Manipulação de variáveis do
Profº Dr. Gilmar Weber Senna
treinamento neuromuscular em função das
respostas fisiológicas

21:30 – 22:00h

Encerramento

Local

------

Coordenador

Profº MSc. Marcelo de
Aquino Resende - UNIT

Local: YOUTUBE
https://youtu.be/IpUeL2viVs
Q

Profº MSc. Marcelo de
Aquino Resende - UNIT

Local: YOUTUBE
https://youtu.be/IpUeL2viVs
Q

Profª MSc. Gracielle Costa
Reis - UNIT
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Programação - Minicursos
Data
Minicurso
(04h)
04/11
8:00 às
12:00h

Minicurso
(04h)
04/11
14:00 às
18:00h

Minicurso
(04h)
05/11
08:00 às
12:00h

Tema

Docente

1.Musculação funcional e hipertrofia: Indo além do
senso comum

Profº MSc. José Carlos Aragão
Santos

2. Diferenças e semelhanças da atuação do
profissional de Educação Física: na atenção
primária, secundária e terciária

Profº MSc. Ayslan Jorge Santos de
Araújo

3. Aprendizagem e desenvolvimento motor no
ensino dos esportes coletivos na Educação Física

Profº Dr. Lúcio Marques Vieira
Souza

4. Empreendedorismo, gestão de carreiras e
marketing do profissional de Educação física

Profº Daniel Saito (Canadá)

5. Pré-temporada no futebol moderno

Profº MSc. Flávio Vinícius Fonseca
Barreto

6. Construção de modelos de jogo no futsal

Profº Esp. Davi Mendonça

7. Educação física escolar em tempos de
pandemia: uma nova perspectiva.

Profº MSc. Lucas Souza Santos/
Profº MSc. Obanshe Severo
D´acelino e Porto/ Profº Esp. José
Anderson Igor R. S.

8. Bases fisiológicas e prescrição do treinamento
intervalado de alta intensidade

Profº MSc. Leandro Henrique
Albuquerque Brandão

9. Os dois lados sobre o Crossfit

Profº Esp. André Luiz Moraes de
Almeida e Profº. Esp. Marcos
Marcelo de Oliveira Ribeiro

10. Treinamento e preparação de atletas de
fisiculturismo

Profº Esp.Josúe Cruz dos Santos

Local (Google meet)
https://meet.google.com/coo-zcjh-vys
http://meet.google.com/eef-wpkq-fzh

https://meet.google.com/csj-zkdf-nwg
https://meet.google.com/wrb-bgpj-rxf
https://meet.google.com/epg-jskw-wpf
http://meet.google.com/tgc-qwgy-nxf
https://meet.google.com/knn-nysc-zrf

https://meet.google.com/mfq-egok-wyr
https://meet.google.com/iok-irgp-kga

https://meet.google.com/waw-vjgw-kem
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CHAMADA DE TRABALHOS
A Universidade Tiradentes convida a comunidade acadêmica para a submissão de trabalhos para o Congresso Internacional de Educação
Física, evento anual, que será realizado de 03 a 05 de Novembro de 2020, de forma online. Na oportunidade serão discutidas temáticas sobre:
possibilidades e perspectivas da educação física no novo normal.

1. Tipos de Trabalhos Científicos Aceitos:

a. Resumos
O resumo poderá ser elaborado em português, inglês ou espanhol e poderá ter no máximo 5 autores. Como autor principal podem ser enviados
até 2 (dois) resumos e na coautoria fica liberada a quantidade.
Aceitar-se-ão temas livres, trabalhos originais e inéditos que não tenham sido apresentados em congressos nacionais ou internacionais ou
submetidos à publicação.
Nesta edição, em virtude da pandemia do Covid-19, as apresentações dos resumos selecionados poderão ser realizadas online pela plataforma
disponibilizada pelo evento.
A apresentação online terá uma duração de 5 minutos, com 5 minutos para arguição.
Na apresentação, é obrigatória a presença de ao menos um dos autores no horário da apresentação, momento no qual será requisitado a fazer
uma explanação oral seguida de abertura para questionamentos.
Data limite para envio de trabalhos: até dia 02 de novembro de 2020, não haverá prorrogação em hipótese nenhuma.
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Siga rigorosamente as orientações para o envio do seu tema livre:
1. O resumo estruturado (modelo em anexo) deve ser confeccionado exclusivamente no programa Microsoft Word, fonte tipo Arial 12, espaço
simples, em parágrafo único.
2. Forma de apresentação: indicar número do CPF e nome do autor que pagou pela inscrição do trabalho.
3. Título: todo em letras maiúsculas e negrito (no máximo 20 palavras). a. Autores: nome completo do(s) autor(es) e orientador(es) em
maiúsculo, alinhados à direita, seguidos do registro profissional caso possua (CREF, CREFITO, CRM, CRN etc.), na linha abaixo o nome da
instituição a que pertencem, cidade, estado, país e e-mail do primeiro autor. O orientador deverá estar nominado como último.
4. Introdução: deve conter no máximo de 70 palavras.
5. Objetivo: descrever objetivo (no máximo 30 palavras).
6. Métodos: descrever o desenho do estudo, a amostra, os métodos e protocolos utilizados, bem como as análises estatísticas (no máximo de
150 palavras).
7. Resultados: é obrigatória a apresentação dos principais dados em texto que apresente claramente os valores e/ou descrições dos resultados
do estudo. Não serão aceitos resumos com frases sem explicar os resultados ou sem apresentar nenhuma evidência (no máximo de 150
palavras). Não serão aceitos resumos com figuras, tabelas e/ou gráficos.
8. Conclusão: concluir claramente a partir do objetivo proposto (no máximo 70 palavras).
9. Palavras-chave: três a cinco palavras-chave, obrigatoriamente presentes nos DeCS ou Mesch (http://decs.bvs.br/).
Atenção:
• Cada participante poderá inscrever no máximo 2 (dois) trabalhos como primeiro autor.
• Serão aceitos no máximo cinco autores por trabalho.
• Todos dos autores precisam, obrigatoriamente, estar inscritos no congresso.
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2. Informações Gerais para Trabalhos Científicos
Os trabalhos aceitos serão publicados, conforme especificado nestas normas, desde que cumpridas, integralmente, as normas
abaixo:
a. Só serão considerados trabalhos enviados unicamente através do e-mail: congressointernacional2020@gmail.com
b. Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de e-mail informado acima.
c. O certificado de apresentação será entregue para o apresentador, somente se o trabalho estiver devidamente inscrito e que apresentar o
trabalho no horário e na data estipulada pela comissão.
d. Os certificados serão enviados para o e-mail do primeiro autor com as informações contidas no trabalho enviado e será emitido um único
certificado por trabalho contendo nomes do autor e coautores na forma e sequência digitadas no momento do envio.
e. Evite problemas conferindo todas as informações antes de confirmar o envio. Após o deadline não serão alteradas informações do cadastro,
nem do arquivo anexado, mesmo que estas sejam divergentes. Evite confusões fazendo uma conferência criteriosa.
f. À organização, reserva-se a possibilidade de aceitar ou não os trabalhos recebidos, respeitando-se a prioridade estabelecida pela Comissão
Científica.
g. Só serão considerados os resumos que forem submetidos, até as 23h59min de 02/11/2020 para congressointernacional2020@gmail.com
h. Será fornecido somente um certificado para cada trabalho, especificando o título, o nome do primeiro autor e no verso constará o nome de
todos os autores.
i. Só se aceitarão os trabalhos que estiverem em total consonância com as presentes normas.
j. A Organização do Congresso Internacional de Educação Física não se responsabiliza pelas opiniões expressas nos trabalhos, sendo as
mesmas de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
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3. Critério de Rejeição
➢ Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições:
• Trabalho enviado fora do prazo.
• Resumo fora do padrão especificado.
• Resumo com formatação inadequada.
• Mais de dois trabalhos com o mesmo primeiro autor.
• Trabalhos do tipo: revisão de literatura (narrativa) ou integrativa ou propostas de projeto de pesquisa.
• Trabalhos com metodologia e/ou análise estatística ausente ou inadequada.
• Resumos com apresentação insuficiente de resultados.
• Resumos com análise insuficiente de dados.
• Trabalhos sem relevância específica para o tema abordado.
4. Apresentação de trabalho
• O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores que estão inscritos no congresso.
• Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação em outra data, horário e local de apresentação, além do que será enviado pela comissão
científica.
• A Comissão Científica adotará como critérios para seleção dos trabalhos a serem apresentados: formatação adequada do trabalho, adequação
à área temática escolhida, organização e clareza das ideias.
• A apresentação do resumo deverá ser realizada em a power point, seguindo o modelo padrão.
• Cada apresentação terá 5 minutos para a exposição do autor e mais 5 minutos para arguição dos participantes. Sugere-se 1 minuto para cada
slide.
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• A apresentação deve ser estruturada em:
- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados e discussão
- Considerações finais
• Em caso da impossibilidade da presença do autor principal no evento, o coautor poderá apresentá-lo.
Informações importantes:
- O congresso será inteiramente gratuito, não sendo cobrada nenhum tipo de taxa para inscrição ou submissão dos trabalhos científicos.
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ANEXO 1

TÍTULO: TODO EM LETRAS MAIÚSCULAS E NEGRITO (NO MÁXIMO 20 PALAVRAS)

AUTOR 1 (Nº do Registro no Conselho)1 AUTOR 2 (Nº do Registro no Conselho) 1 AUTOR 3 (Nº do Registro no Conselho) 1 AUTOR 4 (Nº do
Registro no Conselho) 1 AUTOR 5 – orientador (Nº do Registro no Conselho) 1 1Nome da Instituição a que pertence, Cidade, Estado, País. email do 1º autor

INTRODUÇÃO: deve conter no máximo de 70 palavras. OBJETIVO: descrever objetivo (no máximo 30 palavras). MÉTODOS: descrever o
desenho do estudo, a amostra, os métodos e protocolos utilizados, bem como as análises estatísticas (no máximo de 150 palavras).
RESULTADOS: é obrigatória a apresentação dos principais dados em texto que apresente claramente os valores e/ou descrições dos
resultados do estudo. Não serão aceitos resumos com frases sem explicar os resultados ou sem apresentar nenhuma evidência (no máximo
de 150 palavras). Não serão aceitos resumos com figuras, tabelas e/ou gráficos. CONCLUSÃO: concluir claramente a partir do objetivo proposto
(no máximo 70 palavras).

Palavras-chave: três a cinco palavras-chave, obrigatoriamente presentes nos DeCS ou Mesh (http://decs.bvs.br/).

