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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A comissão científica do VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do 
Esporte – esporte, cultura e lazer: articulando horizontes, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente Edital, que dispõe sobre a seleção 
de trabalhos científicos para apresentação no encontro supracitado, que 
ocorrerá nos dias 04 de setembro a 07 de setembro de 2019, na Escola de 
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP), na cidade de 
Ribeirão Preto – SP.  

1. DA SUBMISSÃO 
1.1. O prazo para submissão dos trabalhos será de 03/04/19 até 
15/06/19. 
1.2. Os trabalhos deverão ser enviados em formato de resumo, em 04 
modalidades diferentes, sendo:  
a. Pôster digital;  
b. Comunicação oral;  
c. Encontro temático;  
d. Oficina.  
1.3. Os resumos serão publicados posteriormente nos Anais do evento;  
1.4. Os trabalhos devem ser inéditos, nunca inscritos e/ou publicados em 
outros eventos; 
1.5. Cada trabalho poderá ser submetido apenas uma vez sob pena de 
exclusão do mesmo; 
1.6. Os Resumos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE através de 
formulário online disponível no site do 
evento www.abrapesp.org.br/viicongresso. Não serão aceitos resumos 
enviados por quaisquer outros meios. 
1.7. Antes do envio, os autores devem se certificar que todas as normas de 
confecção dos resumos foram obedecidas, principalmente, em relação a 
identificação dos autores no arquivo enviado. Não será válido o resumo 
enviado com o nome dos autores no corpo do texto, caso isso aconteça o 
trabalho será desconsiderado;  
1.8. As informações sobre os autores deverão ser inseridas 
separadamente, indicando quem será o autor responsável pela 
apresentação. O autor apresentador deverá estar inscrito no congresso e 
poderá ser ou não o autor responsável pelo envio. 
1.9. A ordem dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado; 

http://www.abrapesp.org.br/viicongresso.
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1.10. Não será permitida qualquer modificação no texto, inclusão e/ou 
retirada de autor e mudança de ordem dos autores após o envio do resumo; 
1.11. Não há limite para o envio de resumos por um mesmo autor. 
Entretanto, cada resumo poderá ter no máximo CINCO autores (incluindo 
orientador, se houver), e cada autor-relator poderá apresentar no máximo 
DOIS trabalhos. Se forem aceitos mais de dois resumos do mesmo autor-
relator, um dos co-autores deverá obrigatoriamente ser indicado para 
apresentar os demais trabalhos, competindo exclusivamente aos autores 
essa indicação, até o prazo máximo de 72 horas após a aprovação ao 
resumo ou o(s) último(s) trabalho(s) será(ao) automaticamente 
excluído(s). Caso isso ocorra, o co-autor que irá apresentar deverá também 
estar inscrito no evento. 
1.12. Apenas o apresentador do trabalho receberá o certificado online de 
apresentação, com o título do trabalho, autor e coautores envolvidos. 
1.13. Os trabalhos enviados dentro das normas serão analisados pela 
comissão científica e os autores receberão o parecer via email, podendo 
este ser seguido de solicitação de mudanças. Os trabalhos serão 
classificados como aceito e não aceito; 
1.14. A aprovação ou não dos trabalhos será divulgada (por e-mail) até o 
dia 15 de julho de 2019.  
1.15. A não apresentação do trabalho implicará no não recebimento de 
certificado de apresentação, mas garantirá a publicação nos anais do 
evento, desde que o mesmo seja pago por pelo menos metade dos autores. 
 
2. NORMAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO 

2.1. Os trabalhos enviados deverão ser originais e apresentar relevância 
acadêmica e/ou prática; deve haver qualidade no delineamento e método, 
clareza dos resultados apresentados e adequação do texto no que tange à 
correlação entre os objetivos, resultados e conclusões do resumo. É 
imprescindível que os resumos sejam revisados em relação à ortografia, 
coerência e coesão. 
2.2. Todos os resumos que estiverem de acordo com este regulamento 
serão avaliados, de modo independente e sigiloso, por um avaliador 
titulado, membro da Comissão Científica do evento e com base nos critérios 
a seguir: 
2.3. Os resumos devem conter: Título do trabalho, Autor(es) e 
respectiva(s) afiliação(ões) institucional(ais), Palavras-chave: no 
máximo 5; 
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2.4. O resumo dos pôsteres de das comunicações orais deverão ser 
categorizados de acordo com uma das áreas temáticas: 

 Artigo original: trata-se de investigações originais de alta 
qualidade, baseadas em dados empíricos, recorrendo à metodologia 
quantitativa e/ou à qualitativa. Importante que haja uma discussão 
crítica dos resultados e que seja explicitada a contribuição para a 
produção do conhecimento. Nesse caso, é necessário conter: 
introdução, método, resultados, discussão e conclusões; 

 Relato de experiência: Relatos de experiência profissional de 
interesse e relevância para as diferentes práticas que contribuam 
para a melhoria das práticas profissionais das áreas 
interdisciplinares. Neste caso, é necessário conter introdução, 
referencial teórico que embasou a experiência, desenvolvimento do 
trabalho, conclusões e referências. 

 Artigos de revisão: revisão de qualidade da literatura.  
2.5. O resumo dos encontros temáticos e das oficinas deverão apresentar 
a proposta a ser realizada, de acordo com a descrição dos itens 5.3 e 5. 4. 
2.6. Todas as propostas (pôster, comunicação oral, encontro temático e 
oficina) devem seguir os critérios contidos no item 4.2. 
2.7. Todos os resumos deverão seguir as normas da ABNT; 
2.8. Não serão aceitos projetos incompletos ou em andamento, com 
conclusões do tipo: os dados ainda serão analisados ou as análises ainda 
estão sendo feitas. 

 

3. DA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 
3.1.  Os resumos simples deverão ter até 500 palavras. O título e nome dos 

autores/afiliação institucional e palavras-chave são excluídos desta 
contagem. O uso de abreviaturas somente será permitido se precedidos 
por uma menção anterior no texto; 

3.2. O título deverá conter no máximo 15 palavras; 
3.3.  Os itens “Introdução/Fundamentos”; “Objetivos”; 

“Delineamento/Métodos”, “Resultados”, “Conclusões/Considerações 
finais” são obrigatórios e farão parte da contabilização do número total 
de palavras no resumo;  

3.4. Indique a fonte financiadora da pesquisa, se for o caso. 
 
4. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. Serão rejeitados os trabalhos que não obedecerem às normas 
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gramaticais ou não estiverem dentro das normas estabelecidas. 
4.2. A comissão científica do evento será responsável pela avaliação dos 
trabalhos, de acordo com os seguintes critérios: 
4.2.1. Título: adequação ao conteúdo do resumo. 
4.2.2. Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho. 
4.2.3. Objetivo: Clareza, pertinência e consecução. 
4.2.4. Métodos: Adequação e qualidade. 
4.2.5. Resultados e Discussão/Análise Crítica: Clareza, consistência, 
análise dos dados e alcance aos objetivos. 
4.2.6. Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados. 
4.2.7. Originalidade do trabalho. 
4.2.8. Relevância: Inovação e contribuição para área. 
4.2.9. Qualidade da redação: Ortografia e gramática. 
4.2.10. Organização do texto: Clareza e objetividade. 
4.3. Os autores/coautores que precisarem realizar ajustes/correções nos 
trabalhos receberão e-mail com as devidas orientações e prazo para 
devolução. 
4.4. Os trabalhos aprovados serão divulgados por e-mail e através do site 
oficial do evento, com data, horário e local de apresentação.  

 
5. DAS APRESENTAÇÕES 

5.1. PÔSTER DIGITAL 
5.1.1. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos 
autores e estar inscrito no VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do 
Esporte. 
5.1.2. O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com 
antecedência para o início previsto da sessão e deverá permanecer durante 
todo o tempo a ele destinado.  
5.1.3. Os pôsteres aprovados deverão ser enviados à comissão científica 
(email) até o dia 21/08/19 às 23:59 (horário de Brasília – GMT -03:00). 
5.1.4. A apresentação deverá ser feita sob forma de exibição de pôster 
digital (slide único – proporção 16:9), através de arquivo de extensão *.PPT, 
*.PPTX  
5.1.5. A apresentação dos trabalhos aprovados será realizada em forma de 
exposição oral com duração de 05 minutos, seguida de um período de 
30min para discussão após todos os trabalhados apresentados na sessão. 
 
5.2. COMUNICAÇÃO ORAL 
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5.2.1. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos 
autores e estar inscrito no VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do 
Esporte. 
5.2.2. O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com 
antecedência para o início previsto da sessão. Deverá assinar a frequência e 
entregar o material em dispositivo de armazenamento com saída USB. 
5.2.3.  A apresentação deverá ser feita sob forma de exibição de slides 
digitais, através de arquivo de extensão *.PPT, *.PPTX - Outros formatos 
serão aceitos, caso o apresentador se responsabilize pela apresentação. 
5.2.4. A apresentação dos trabalhos aprovados será realizada em forma de 
exposição oral com duração de, no máximo, 15 minutos, seguida de um 
período de 5 minutos para discussão e perguntas dos ouvintes.  

 
5.3. ENCONTRO TEMÁTICO  
5.3.1. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos 
autores e estar inscrito no VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do 
Esporte. 
5.3.2. O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com 
antecedência para o início previsto da sessão. Deverá assinar a frequência e 
entregar o material em dispositivo de armazenamento com saída USB, caso 
houver. 
5.3.3.  A apresentação dos trabalhos aprovados será realizada em forma de 
exposição oral com duração de, no máximo, 30 minutos, seguida de um 
período de 1h para debate. A ideia é apresentar temas originais que 
mereçam discussões mais aprofundadas. Esta modalidade contará com 
renomados profissionais da área convidados, mas estará aberta a propostas 
de submissão, com quantidade limitada à infraestrutura do evento. 

 
5.4. OFICINA 
5.4.1. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos 
autores e estar inscrito no VII Congresso ABRAPESP de Psicologia do 
Esporte. 
5.4.2. O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com 
antecedência para o início previsto da sessão. Deverá assinar a frequência e 
se responsabilizar pelo material necessário para a execução da oficina. 
5.4.3.  As atividades serão realizadas por 1h30. Pedimos que os últimos 30 
minutos possam ser destinados à reflexão e discussão breves sobre a 
atividade realizada, articulando-a com temáticas em psicologia do esporte.  
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5.4.4. A ideia das oficinas é permitir o encontro com temáticas relevantes à 
psicologia do esporte de modo notadamente corporal. Esta modalidade 
contará com renomados profissionais da área convidados, mas estará 
aberta a propostas de submissão, com quantidade limitada à infraestrutura 
do evento. 
 
6. Quaisquer situações não previstas neste edital serão deliberadas e 

definidas única e exclusivamente pela Comissão Científica do VII 
Congresso ABRAPESP de Psicologia do Esporte. 

 
 
 
 

Ribeirão Preto, 31 de março de 2019. 
 
 
 
 

Comissão Científica do VII Congresso ABRAPESP  
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