
 

1 

 

EDITAL No 002/2021 

Chamada de resumos para o FÓRUM CIENTÍFICO DA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA – MEIO OESTE 

 

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

002/2021 para submissão de resumos e apresentação de pôster no FÓRUM CIENTÍFICO DA 

JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO OESTE, que será realizado na 1ª Jornada 

Catarinense de Educação Física Meio Oeste, em Joaçaba. Os resumos farão parte do livro da 

JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO OESTE: Pesquisas e Intervenção em 

Educação Física. 

 

I – DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 1o – As submissões de resumos são gratuitas. Estarão abertas até o dia 15 de junho de 2021 e 

deverão ser efetuadas exclusivamente no link: 

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

Parágrafo 1º – Os resumos poderão incluir no máximo seis autores. 

Parágrafo 2º – Os trabalhos aprovados, apresentação, fixação dos pôsteres, horários e locais serão 

informados após a aceitação dos trabalhos no site www.crefsc.org.br até sete dias antes do início 

do evento. 

Art. 2o – Os resumos enviados para compor o livro do evento devem 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 
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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: 

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.  

 

IV – DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 5o – A apresentação aceita será apenas na forma de pôster. A confecção do pôster é de 

responsabilidade do autor / apresentador. O Pôster deverá ser confeccionado no tamanho de 

90cm x 110cm em material plástico ou papel laminado ou plastificado, com acabamento (em 

madeira e cordinha para pendurar, ou similares). 

Parágrafo 1º – O Pôster deverá ser preparado com qualidade estética e atrativa, contemplando as 

seguintes especificações: Título, autor (es) e suas unidades de vinculação, 1 e-mail para contato, 

introdução/justificativa, objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. Utilizar o mínimo 

de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis. Organizar as 

informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas e utilizar 

todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. Recomenda-se incluir 

a logomarca do evento e do CREF3/SC. É de total responsabilidade dos autores a fixação e retirada 

dos pôsteres.   
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Parágrafo 2º - Instruções para apresentação: apresentar-se a comissão organizadora 30 minutos 

antes da apresentação, para validar o pôster e acertar informações do certificado e detalhes da 

apresentação.  

Parágrafo 3º - O Autor deverá ficar ao lado do pôster no período de 1h (uma hora) para 

esclarecimentos do trabalho apresentado. E o trabalho deve ficar durante 1h30 (uma hora e trinta 

minutos) exposto, para divulgar o resultado a outros participantes do evento.  

 

V – DOS DIREITOS AUTORAIS E DA PUBLICAÇÃO 

 

Art. 6º –Todos os temas livres publicados no livro da Jornada Catarinense de Educação Física – 

Meio Oeste: Pesquisas e Intervenção em Educação Física, 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 – Certificados de apresentação na sessão cientifica serão entregues apenas ao 

apresentador no final do período de apresentação. Será fornecido apenas um certificado por 

trabalho apresentado. No certificado constará o título do trabalho e nome dos autores. Os 

certificados serão impressos conforme os dados cadastrados no formulário enviado por meio do 

site https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/jornadaedfisica (Favor preencher com os dados 

corretos de todos os autores para evitar transtornos.) 

Parágrafo único – Todos os trabalhos enviados devem ser apresentados no Fórum Científico da 

Jornada Catarinense de Educação Física – Meio Oeste. Trabalhos não apresentados não 

receberão certificação. 

Art. 9º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento.  

 

 

Irineu Wolney Furtado 
Presidente CREF 003767-G/SC 
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