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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos a serem apresentados no evento deverão abordar prioritariamente 

pesquisas ou experiências pedagógicas sobre alguma das diferentes modalidades 

competitivas de Ginástica, assim como outros temas relacionados à área da ginástica. 

Recomenda-se, ainda, que os autores utilizem as normas para citação e referências de 

acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

Somente haverá apresentação de trabalhos no formato Pôster, com apresentação 

gráfica de uma pesquisa em andamento ou concluída, de um relato de experiência ou de 

uma proposta pedagógica. 

 

ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS - PÔSTER 

 

Pôster: apresentação gráfica de uma pesquisa ou relato de experiência.  
 

Os trabalhos encaminhados deverão seguir rigorosamente as seguintes normas: 

 

• Título (em Português, Espanhol e Inglês): escrito em caixa alta, centralizado; 



• Dois espaços abaixo do título deverá constar o nome do(s) autor(es), seguido da 

titulação e instituição, alinhados à direita; 

• Dois espaços abaixo das informações sobre autores deverão estar os resumos em 

Português. Espanhol e Inglês, obrigatoriamente nesta ordem, em itálico, contendo 

entre 200 e 300 palavras; 

• Formato da página: papel A4, com margens superior, inferior e direita em 2,5 cm; 

e margem esquerda em 3 cm; 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 10, espaço simples; 

• O texto deverá contemplar: introdução, objetivos, metodologia, fundamentação 

teórica, análises e discussão dos dados, considerações finais e referências. 

• O texto completo, incluindo resumos, deverá ter no mínimo 4 páginas e no 

máximo 10 páginas; 

• Ao final do texto, o(s) autor(es) deverá(ão) incluir nome, endereço e e-mail 

completos; 

• A inscrição e envio do trabalho deverá ser feita on-line no formato “documento do 

Word” do MS Word 6.0 for Windows (ou superior), inclusive gráficos e tabelas, 

para o seguinte e-mail: sigarc2010poster@fef.unicamp.br  

 

Orientações para a confecção e apresentação do pôster: 

 

• Modelo livre; 

• Espaço para exposição: 100 cm (altura) x 90 cm (largura); 

• Conter: título do trabalho, nome do(s) autor(es), instituição, órgão financiador (se 

houver) e informações relevantes sobre o trabalho; 

• Pelo menos um dos autores deverá permanecer ao lado do trabalho durante toda 

a duração da sessão de pôsteres. 

 

Obs. Os trabalhos deverão ser retirados pelos autores ao final do evento. 



Observações importantes 

 

- Somente serão avaliados pela comissão científica os trabalhos que seguirem 

rigorosamente as normas acima descritas. 

- Prazos  

- Envio de trabalhos: de 05 de Março a 30 de Abril de 2010. 

- Envio da carta de aceite: até 25 de Maio de 2010. 

- Inscrição e pagamento da taxa de inscrição para autores de trabalhos: de 20 de 

Março a 05 de Junho de 2010.. 

- Ressalta-se que não é obrigatória a inscrição (e seu respectivo pagamento) para o 
encaminhamento de trabalhos. 
- Somente os autores inscritos e presentes receberão certificados. 
- Será publicado nos Anais, somente trabalhos aceitos e que tiveram ao menos um dos 
autores inscritos regularmente. 
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