
Normas para envio e apresentação de trabalhos científicos no 15º CCEF 

1. Serão selecionados até 50 (cinquenta) trabalhos, dentre resumos e artigos completos. 
Os autores que não tiverem seus trabalhos selecionados serão ressarcidos da quantia 
paga. 

2. A data máxima para o envio de trabalhos é dia 20 de julho de 2020. Os trabalhos 
selecionados serão publicados na Revista Carioca de Educação Física a partir do dia 15 
de agosto de 2020. 

3. Os trabalhos científicos serão enviados ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET para 
o endereço trabalhos@congressocarioca.com.br, juntamente com o comprovante de 
pagamento da inscrição. 

4. O valor para inscrição dos trabalhos é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por 
trabalho, com direito à inscrição de um autor em um curso oferecido no congresso. O 
pagamento deverá ser realizado ANTES da aprovação do trabalho no menu inscrição 
do site www.congressocarioca.com.br 

5. Os artigos serão analisados minuciosamente quanto ao conteúdo, forma e tradução 
por pareceristas da revista, que irão sugerir alterações, aprovar ou reprovar os 
trabalhos.   

6. Só serão aceitos trabalhos inéditos que não tenham sido apresentados em congressos 
nacionais ou internacionais ou submetidos à publicação anterior. 

7. Serão selecionados os que estiverem dentro das normas estabelecidas e de acordo 
com a avaliação do conteúdo por parte da Comissão Científica, que analisará os 
trabalhos em sistema de duplo-cego. 

8. Um único trabalho será agraciado com o Prêmio Carioca de Educação Física, na 
categoria “Iniciação Científica”, além de um valor de R$ 400,00 em espécie, escolhido 
por uma banca avaliadora composta de professores de Educação Física com titulação 
de Doutor ou Mestre (para avaliação do conteúdo) e pela Comissão Científica do 
evento (para avaliação da forma) que avaliarão os seguintes critérios, conferindo notas 
de 1 a 10 (pontuação conferida apenas para efeito de premiação): 

a. Originalidade:  esse quesito observa se o trabalho é original no tema proposto 
ou, se não for, observa se a abordagem dada ao tema é original. 

b. Completude: esse quesito observa se o trabalho está completo em todas as 
suas etapas e se os objetivos apresentados foram atingidos. 

c. Estrutura textual: esse quesito observa se a redação atende aos cirtérios de um 
trabalho acadêmico, se o conteúdo está de acordo com o tema abordado e se 
a fundamentação teórica do trabalho tem coerência cognitiva. 

d. Normatização: esse quesito observa se o trabalho está de acordo com as 
normas da ABNT e as normas do Congresso Carioca de Educação Física. 

e. Tradução: esse quesito avalia se o trabalho foi traduzido de forma coerente e 
sem a utilização de tradutores automáticos. 

OBS.: Para efeito da premiação, a avaliação será feita no primeiro envio do trabalho, 
sem contar as correções que possam ser feitas. 

9. Os prêmios serão entregues durante a cerimônia de abertura do 15º Congresso 
Carioca de Educação Física, que acontece no dia 14 de agosto de 2020. 

10. Os trabalhos serão apresentados em uma única sala, de acordo com o cronograma a 
ser estabelecido, no dia 14 de agosto de 2020. 

11. Haverá um limite de 4 (quatro) autores por trabalho. 
12. Os arquivos dos trabalhos deverão ser enviados no programa “Microsoft Word”, 

letras tipo Arial 12, espaço simples, com a seguinte formatação: Título em Negrito, 
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com letras maiúsculas e alinhado à esquerda, deixar espaço de uma linha. Na linha 
seguinte, nome completo do(s) autor(es) em maiúsculo, na linha abaixo o nome da 
instituição e endereço completo, na última linha o e-mail de contato, tudo alinhado 
à direita. A página deverá estar configurada com as seguintes margens: superior - 2 
cm, inferior - 2 cm, direita - 1 cm, esquerda - 2 cm. 

13. Os trabahos fora do padrão de formatação estabelecido ficarão pendentes para 
avaliação até a correção do mesmo. 

14. TIPOS DE TRABALHOS: 
 
RESUMOS: textos com até 300 palavras em português e de 100 palavras em inglês. O 
resumo em português deverá conter: Introdução, Objetivos, Metodologias, 
Resultados, Conclusão e Tabelas caso seja necessário. 
 
ARTIGOS: deverão conter de 5 a 7 laudas (incluindo tabelas, bibliografias e resumos). 
Deverão ser enviados resumos em português e inglês com até 300 palavras. O artigo 
completo deverá ser enviado em português. 
 

15. Cada autor receberá um certificado pelo trabalho enviado e apenas os autores 
presentes à apresentação farão jus ao certificado pela apresentação do trabalho. 

16. A comissão organizadora do congresso não se responsabiliza pelo não recebimento 
dos trabalhos enviados, nem pelas opiniões expressas nos trabalhos, que são 
exclusivamente do(s) Autor(es), Orientador e Instituições. 

17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento, reservando-se 
também à mesma, os direitos referentes ao julgamento e aprovação dos trabalhos. 

 


