
NORMAS PARA A INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

COMUNICAÇÕES DA JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TEMÁTICA: O trabalho a ser desenvolvido pelo autor(a) e coautores(as) deve ser 

articulado aos eixos temáticos: Orientação de atividades e exercícios físicos individuais 

e grupos de crianças, jovens, adultos, idosos saudáveis ou com patologias; Pessoas com 

necessidades educacionais especiais; Atletas; Academias; Áreas de lazer; Instituições de 

Longa Permanência; Colônia de férias; Clubes; Creches; Empresas; Equipes esportivas; 

Eventos; Hotéis; Praias; Clínicas; Hospitais; Instituições Sociais; Escolas; Projetos de 

Pesquisa e Extensão, Estudos e Práticas multidisciplinares; e área da saúde, educação e 

afins.  

Os trabalhos poderão ser: 

a) Resultados de projetos de pesquisa e extensão concluídos ou que já apresentam 

análises preliminares. 

b) Relatos de experiência e práticas multidisciplinares. 

 

FORMATAÇÃO DO RESUMO (TEMPLATE DISPONÍVEL NO 

SITE DA FAMES): 

- Organização do texto: Extensão de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas, 

tamanho A4 (21x29,7cm), espaçamento entre linhas de 1,5, com letra tamanho 12, fonte 

Times New Roman, parágrafos justificados e margens de 2,5 cm. 

- Título do trabalho: Em letras maiúsculas, centralizado e em negrito, fonte Times New 

Roman, letra tamanho 14. 

- Nome(s) do(s) Autor(es), Coautor(es) e Orientador(a): Colocar na linha seguinte a do 

título, nome seguido de todos os sobrenomes, em maiúsculas, fonte Times New Roman, 

com letra tamanho 12, alinhado à direita e espaçamento simples. Em nota de rodapé, 

deverá constar o curso e a instituição de origem. 

- Conteúdo: Resumo de no máximo 150 palavras, Introdução contendo justificativa e 

objetivo no último parágrafo, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e/ou 

Considerações Finais. Fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaçamento entre 

linhas de 1,5. 



Obs: É permitido 1 Autor(a), até 3 Coautores(as) e Orientador(a). No 

máximo 3 trabalhos por autor(a). 

Data para envio dos resumos: em breve. 

Enviar para o email: edfisica.fames@gmail.com 

Divulgação dos trabalhos selecionados: em breve pelo site da FAMES: 

www.fames.edu.br 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

- O(a) acadêmico(a)/profissional deverá apresentar seu trabalho no formato de 

banner/pôster, nas dimensões disponibilizados pela organização do evento.  

- O trabalho deverá ser apresentado pelo autor(a), inscrito(a) no evento. 

 - Trazer preenchido e assinado, no momento da apresentação, o Documento: Cessão de 

Direitos Autorais.  

- Só receberão certificados os(as) autores(as)  inscritos(as) no Seminário\na Jornada.   

- Os trabalhos serão publicados no formato online, no site da FAMES.  

- As apresentações acontecerão no Prédio C da FAMES.  

 

INSCRIÇÃO: 

- A inscrição é única para Seminário/Jornada. Valor da inscrição em breve. 

 - Para apresentar Trabalhos na Jornada o(a) acadêmico(a)/Profissional deve realizar a 

inscrição no Evento: 11º Seminário / 9ª Jornada.  

- Só receberão certificados os autores inscritos no Seminário/Jornada.  

- Inscrições somente pelo site: www.fames.edu.br 

 

 

http://www.fames.edu.br/

