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EDITAL No 002/2020 

Chamada de resumos para publicação do livro “Pesquisas e práticas pedagógicas da 

Educação Física em Santa Catarina” 

 

O Presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF3/SC), torna público Edital No 

002/2020 para submissão de resumos que tratem de pesquisas e práticas pedagógicas da 

Educação Física no Estado de Santa Catarina. Os resumos farão parte de livro online, em 

formato digital não editável, disponibilizado em parceria com a Universidade do Oeste de Santa 

Catarina – Unoesc Joaçaba. 

 

I – DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 1o – As submissões de resumos são gratuitas. Estarão abertas de 1º de julho a 30 de 

novembro de 2020 e deverão ser efetuadas exclusivamente no link: 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/jornadaedfisica. 

Parágrafo Único – Os resumos poderão incluir no máximo seis autores. 

Art. 2o – Os resumos enviados para compor o livro do evento podem ser Revisão de 

literatura e pesquisa ou Relato de caso em qualquer âmbito de atuação dos profissionais de 

Educação Física.  

Parágrafo Único – O autor deverá informar em “Comentários ao editor” caso o seu texto 

esteja sendo avaliado para publicação em outro meio. 
 

II – DAS SUBMISSÕES DE TRABALHOS 

 

Art. 3o – Os trabalhos serão analisados por uma comissão científica, observando-se a não 

existência de conflito de interesse da comissão com os responsáveis pelas propostas em 

análise. 

III – DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 4o – O resumo deve ser elaborado de acordo com as normas disponíveis no link 

<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/jornadaedfisica> 

Parágrafo único – O conteúdo do resumo deverá abordar na forma de texto as seguintes 

etapas: 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/jornadaedfisica
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/jornadaedfisica


 

2 

 

Revisão de literatura e pesquisa: 

a) Introdução: A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema, introduzindo o 
assunto e escrever de maneira geral o tema. Essa parte deve possuir no máximo quatro 
linhas. 

b) Objetivo: breve objetivo do trabalho. 

c) Metodologia: breve descrição dos procedimentos realizados. 

d) Resultados (parciais ou finais): descrever os resultados encontrados no trabalho. 

e) Considerações Finais: descrever as conclusões do trabalho e repercussões que este pode 
trazer para a Educação Física. 

Relato de caso: 

a) Introdução: A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema, introduzindo o 
assunto e escrever de maneira geral o tema. Essa parte deve possuir no máximo quatro 
linhas. 

b) Objetivo: breve objetivo do trabalho. 

c) Relato de caso: breve relato do caso apresentado. 

d) Considerações Finais: descrição da finalização do caso e possíveis repercussões.  

 

V – DOS DIREITOS AUTORAIS E DA PUBLICAÇÃO 

 

Art. 6º – Todos os resumos publicados no livro são de inteira responsabilidade de seus 

autores. Entretanto, todo material publicado torna-se propriedade da Universidade do Oeste 

de Santa Catarina que passa a reservar os direitos autorais. Ao submeter o trabalho de 

pesquisa para o referido evento, o autor e coautores automaticamente concordam com o 

item de Direitos Autorais. 

Art. 7º – Os autores não receberão qualquer tipo de remuneração. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento.  

 

 

Irineu Wolney Furtado 
Presidente CREF 003767-G/SC 

 


