
DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS  
- Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo 
Word compatível com a versão 2003, ou similar 
e deverão ser organizados considerando a 
seguinte estrutura: idioma: português; estilo: 
normal; fonte: Times New Roman, tamanho 12; 
espaçamento simples (1,0); alinhamento 
justificado; papel A4 (216x279 mm), com 
margens esquerda e superior de 3 cm, e 
margens direita e inferior de 2 cm. 
- O título deverá ser conciso, refletir o 
conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa 
alta, ter até 20 palavras, em negrito, 
centralizadas e sem ponto final; com os nomes 
científicos ou estrangeiros em itálico, se for o 
caso; 
- Os nomes completos dos autores deverão ser 
escritos por extenso, somente as letras iniciais 
em maiúsculo, abaixo do título, e não deverão 
ser escritos em negrito. Quando houver mais 
de um autor, os nomes devem ser digitados 
separados por vírgula. Após cada autor 
deverão constar notas de rodapés e separar os 
autores com vírgulas, após a cada chamada; 
- As chamadas devem vir após os autores, 
informando o cargo e a instituição de vínculo; 
- Somente na chamada do autor principal deve 
ser acrescentado o endereço de correio 
eletrônico (e-mail); 
-Os trabalhos deverão apresentar no mínimo 
três (3) e no máximo cinco (5) palavras-chave, 
separadas por ponto.  
 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Inscrições: Na secretaria do curso de Educação Física/ 
Colégio Polivalente. 
 
Período de inscrição:  
06 a 30 de agosto de 2019  
Segunda à sexta-feira: das 17 às 22:00 horas.  

PERÍODO ACADÊMICOS PROFISSIONAIS 

Até 
12/08/2019 

R$ 20,00 R$ 30,00 

13/08/2019 a 
23/08/2019 

R$ 30,00 R$ 40,00 

24/08/2019 a 
30/09/2019 

R$ 40,00 R$ 50,00 

OBS: A inscrição no IV Simpósio de Educação 
Física/UNIFIMES dá o direito à participação nas palestras 
do evento, em até dois mini-cursos (conforme a 
disponibilidade de vagas) e a apresentação de trabalhos 
 
Prazo para envio de resumos: até 19/08 
Divulgação dos trabalhos aprovados: Até 27/08 
 
E-mail para envio de resumos: 
 educacao.fisica@unifimes.edu.br 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
- Os trabalhos poderão ser apresentados na modalidade de 
“Resumo Simples” e “ Resumo Expandido” 
- Cada participante poderá enviar no máximo dois 
trabalhos como primeiro autor e, cada trabalho poderá ter 
no máximo cinco (05) autores, incluindo o orientador; 
- Para o encaminhamento na forma de pôster é exigido o 
resumo do trabalho; 

 

 
 

 
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS 

 
 

 
 

IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA UNIFIMES 

 
ATIVIDADE FÍSICA NA SOCIEDADE: ENTRE 

A SAÚDE, ESPORTE E LAZER 

 
02, 03  e 04 de setembro de 2019 

Mineiros – GO 
 

FIQUE LIGADO 
        

                             

              unifimesedfisica 

mailto:educacao.fisica@unifimes.edu.br


 

RESUMO SIMPLES 
- O resumo deverá ser escrito em parágrafo 
único, idioma português, deverá ter no mínimo 
300 e no máximo 500 palavras e, contemplar: 
introdução, objetivos, metodologia, resultados, 
discussão e conclusão (esses dizeres não 
devem aparecer no corpo do texto). O resumo 
simples não deverá contemplar citações 
diretas. As referências bibliográficas deverão 
aparecer no pôster (banner) a ser apresentado. 
Após o texto deverão ser apresentadas no 
mínimo três (3) e no máximo cinco (5) palavras-
chave, separadas por ponto.  
 

RESUMO EXPANDIDO 
- O resumo expandido deverá apresentar no 
mínimo três (03) e no máximo seis (06) 
páginas, incluindo as referências. 
- As citações no corpo do texto devem 
obedecer às normas da ABNT em vigência. 
- Estrutura do resumo expandido 
Resumo: o resumo terá no máximo 300 
palavras e deverá contemplar os objetivos, 
questões teóricas, metodológicas, principais 
achados e contribuições.  
- Palavras-chave: deverá ter no mínimo três (3) 
e no máximo cinco (5), separadas por ponto.  
- Estrutura do Trabalho: o trabalho deverá 
conter introdução, metodologia, resultados e 
discussão, considerações finais ou conclusão, 
referências, obedecendo as especificidades de 
cada área do conhecimento.  
- Subtítulos (facultativo): entende-se por 
subtítulos as subdivisões contidas dentro dos 
tópicos principais descritos ao longo do 
capítulo. Nesses casos deverão estar em 
negrito, com a primeira letra da primeira 
palavra em maiúscula.  
 

 - Tabelas e Figuras (facultativas): as tabelas e/ou figuras 
devem ser diagramadas o mais próximo possível do texto 
onde forem mencionadas. Devem ser numeradas 
sequencialmente, com algarismos arábicos, sendo 
referenciadas no texto com as palavras “Tabela” ou 
“Figura” e o numeral correspondente. Ao publicar tabelas 
e figuras de outras fontes, deverá citar a fonte. 

 

PROGRAMAÇÃO 
02 de setembro de 2019 (segunda-feira) 
19h00- Recepção do evento 
19h30min- Palestra de abertura 
“Desenvolvimento Profissional: de Acadêmico a Árbitro 
FIFA”. 
Palestrante: Wagner Reway  
21h00- Apresentação dos resumos e resumos expandidos 
(em forma de pôster).   
 
03 de setembro de 2019 (terça-feira) 
19h00- Recepção do evento 
19h30min- Mesa Redonda: “Exercício Físico: aspectos 
nutricionais, fisiológicos e psicológicos na ação 
multidisciplinar em Saúde”  
Palestrantes:  
Dr. Thadeu Viana- Gastroenterologista  
Salomão Carrijo- Personal Trainer 
Prof. Dr. Danilo Godinho- Psicólogo  
 
Mini- cursos (limitados a 20 vagas) 
1) Técnicas de alongamento e flexibilidade muscular e 
articular  
Prof. Silvoni Sousa 

17h00- 19h00- Unidade I Unifimes 

2) Aspectos teóricos e práticos da musculação voltados ao 
Personal Trainer 
Prof. Bernad Sobral Chaves 

14h00-17h00- Academia de Ginástica da 

Hípica 

 

 
 

3) Metodologia do Treinamento Funcional: 
bases teóricas e práticas  
Prof. Lucas Silva  
14h00- 17h00- Arena Crossbox  
 
4) Natação da teoria à prática  
Profa. Mônica  
16h00- 19h00- AABB 
 
04 de setembro de 2019 (quarta-feira) 
19h00- Recepção do evento 
19h30min- Mesa Redonda: “ Esporte, lazer e 
recreação” 
Palestrantes:  
Profa. Dra. Silvia Frade/ Caiapônia  
Prof. Dr. Paulo Lacerda/ UFJ 
Prof. Me. João Carlos Martins Bressan/ 
UNEMAT  
 
Mini- cursos (limitados a 20 vagas) 
1) Sapateado e Jazz: montagem de 
coreografias e contagem musical  
Profa. Elta Dornela 
14h00- 17h00- Espaço Ágape  

2) Hidroginática: conceitos teóricos e práticos  
Profa. Mônica Moreira Silva 

16h00-19h00- AABB  
 
3) Preparação de atletas de Futebol: da base 
ao alto rendimento  
Prof. Gilson Martins  
14h00- 17h00- Clube da Hípica  

 

COORDENAÇÃO GERAL  
Profa. Ma. Juliana Silva Guabiroba  

 

 


