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Simpósio Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte:
25 anos dos Grupos de Trabalho Temático
NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. FORMATO:
Resumos Expandidos:

2. GTs:
- Temáticas relacionadas com a trajetória/memória dos GTTs,
- Análise da produção dos GTTs;
- Articulações entre os GTTs;
- Outros temas vinculados aos GTTs.
* Trabalhos que fogem ao escopo do evento não passarão pela avaliação de pares.
3. Cronograma:
Envio de trabalhos: 1ª data: 12 /09 a 02/10
Resultado e programação: 30/10
4. Normas para envio:
Extensão máxima de 5.000 caracteres (contando espaços e todos os elementos requeridos a esse
formato, títulos, autoria, texto em si, notas de rodapé e referências), ser digitado em editor de texto
Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12. Usar tamanho 14 apenas para o título (e
suas respectivas traduções) e tamanho 11 para notas de rodapé e citações com mais de três linhas.
O espaçamento entre linhas é de 1,5 (sem espaçamento entre os parágrafos). O deslocamento é
de 1,25 cm na primeira linha. A margem superior é de 4 cm e as margens inferior, direita e esquerda
de 2,5 cm. Usar o template do evento.
Para trabalhos com até 3 autores/as ao menos um/a deve ser associado/a do CBCE e estar inscrito/a
no evento. Para trabalhos com 4 a 6 autores/as, ao menos 2 devem ser associados/as do CBCE e
estarem inscritos/as no evento.
Um/a mesmo/a autor/a ou co/autor/a pode enviar até 3 trabalhos.
Não serão aceitos: a) resumos com mais de 6 (seis) autores/as (contando o/a orientador/a); b)
resumos com a simples descrição de projeto ou a intenção de texto; c) textos que não se caracterizem
como pesquisa científica ou relato de experiência; d) resumo sem rigorosa revisão gramatical,
ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa; e) resumo com tabelas, gráficos, fotos
e/ou imagens de qualquer gênero. f) Textos fora do Template.

