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Normas para submissão de trabalhos – I SPMG 

 
 
O resumo não deve exceder 250 palavras (sem título, palavras-chave e 
referências) e deve sintetizar o trabalho, dando uma clara indicação das 
conclusões nele contidas.  

Título completo deve conter, no máximo, 150 caracteres com espaços. 

A estrutura do trabalho deve seguir as seguintes sessões, independentemente 
do tipo de trabalho enviado (Original, Relato ou Resumo): Introdução, Objetivo, 
Método, Resultados/Discussão e Conclusão. O modelo (Template) deve ser 
utilizado. 

Palavras-chave: utilizar de 3 a 5. Recomenda-se o uso dos Descritores em 
Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e/ou o Mesh Terms para 
escolha das palavras-chave.  

Referências: utilizar de 1 a 5. Recomenda-se o uso das normas da ABNT. As 
referências devem numeradas de acordo com a ordem que aparecem ao longo 
do texto. Ao serem citadas no texto, deve-se utilizar apenas seu número 
correspondente no formato sobrescrito. 

 Exemplos: 

1. Morgado FFR, Campana ANNB, Ferreira MEC, et al. Initial evidence of 
the reliability and validity of a Three-dimensional Body Rating Scale for the 
congenitally blind. Perceptual & Motor Skills. 2013. 116(1): 91-105. 

2. BRASIL. Constituição Federal. Da educação, da cultura e do desporto, art. 
207, cap. III, 1988.  

3. BRASIL. Plano Nacional de Extensão Universitária, Edição Atualizada, 
2000/2001 SESu/MEC. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras. Brasília, p. 1-15, 1999. Disponível em: 
https://docplayer.com.br/3060010-Plano-nacional-de-extensao-
universitaria-edicao-atualizada-brasil-2000-2001.html, acesso em 
12/01/2019. 

4. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

5. Furnham A, Badmin N, Sneade I. Body image dissatisfaction: gender 
diferences in eating attitudes, self-esteem, and reasons for exercise. The 
Journal of Psychology. 2002. 136(6): 581-596. 
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Autor correspondência: nome deve ser inserido ao final do resumo, assim como 
o e-mail correspondência.  

Devem ser enviados dois (02) arquivos do trabalho no formato Word em 
mensagem única para o e-mail: submissaospmg.amparadesporto@gmail.com, 
com as seguintes informações:  

 O primeiro arquivo deve conter os dados completos do trabalho, incluindo 
autoria e afiliação; 

 O segundo arquivo deve conter todos os dados do trabalho, sem qualquer 
identificação de autoria e afiliação; 

 Assunto do e-mail: Tipo de trabalho (Original, Relato ou Resumo). 

 Corpo do e-mail: Título do trabalho, Tipo de trabalho (Original, Relato ou 
Resumo), Tema do trabalho (Educação Física escolar adaptada, Esporte 
e Reabilitação, Gestão no Paradesporto, ou Treinamento no 
Paradesporto), Nome completo do apresentador do trabalho. 
 

Atenção: Cada autor pode enviar apenas 01 (um) trabalho como primeiro autor, 
sem restrição para o número de trabalhos como coautor. O primeiro autor não 
precisa ser necessariamente o apresentador do mesmo, neste caso, os dois 
deverão estar com inscrições quitadas até o dia 15/04/2020. 

 

Apresentações: serão exclusivamente no formato Banner. O modelo (Template) 
deve ser utilizado para a confecção do mesmo. Formato do Banner: 90cm 
(largura) x 120cm (altura). O tempo de apresentação será de 10-15min.  
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