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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Siga rigorosamente as orientações para envio do seu trabalho (formato resumo simples). 

● O resumo deverá ser enviado exclusivamente via email para o endereço 

submissaoicfutsal@gmail.com até o dia 01 de Maio de 2020. 

● Somente pode ser enviado um único trabalho por autor (primeiro autor), não havendo 

limite para coautoria. 

● Os nomes e ordem dos coautores e suas respectivas instituições deverão ser digitados 

pelo autor nos campos determinados pelas normas. 

● O resumo deverá ser enviado em formato word, seguindo rigorosamente as normas 

descritas a seguir. 

 

TIPOS DE TRABALHO E TEMÁTICAS 

 

● Serão aceitos trabalhos inéditos, em andamento, do tipo revisão de literatura e estudos 

de casos, de temática livre, que se relacionem com as modalidades Futsal e Futebol.  

 

FORMATO DO RESUMO 

 

Siga as recomendações abaixo para uma melhor visualização do seu trabalho nos anais do 

congresso. 

O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, justificado, com fonte Times New 

Roman tamanho 12, com espaçamento simples, sem recuo à direita e à esquerda e sem 

espaçamento antes e depois de parágrafos, contendo 300 a 350 palavras, máximo 1 

tabela (ou figura) e com os devido subtítulos em negrito descritos abaixo (vide template 

modelo no final do documento). 

• Introdução: a introdução deve ser direta, conter a justificativa objetiva para o estudo, 

não é necessário incluir referências (opcional) e sem realizar uma revisão extensa. 

• Objetivo: descrever objetivo principal do estudo. 

• Materiais e Métodos: esta seção deve descrever os experimentos (quantitativa e 

qualitativamente) e os procedimentos em detalhes suficientes que permitam que outros 

pesquisadores reproduzam os resultados ou deem continuidade ao estudo e deverá 

conter: a descrição clara da amostra utilizada; identificação dos métodos, aparelhos e 
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procedimentos utilizados; descrição breve dos métodos utilizados; quando pertinente, 

incluir a análise estatística e/ou os programas utilizados. 

• Resultados: apresentar os resultados em sequência lógica no texto, usando no máximo 

1 tabela ou figura. Não repetir os resultados das tabelas no texto, enfatizar os principais 

resultados. Não comparar os seus resultados com outros descritos na literatura. 

• Conclusão: a conclusão deve ser clara e concisa, baseada no objetivo e nos resultados 

obtidos. Recomendações podem ser incluídas, quando relevantes. 

 

IMPORTANTE 

 

• Só serão recebidos trabalhos em formato word e devidamente dentro das normas. 

• Os anais do ICFutsal 2020 estará disponível no site oficial do evento 

www.l2sport.com.br, sendo de inteira responsabilidade do(s) autor(es) a forma e o 

conteúdo apresentados. 

• Para cada trabalho apresentado será emitido um único certificado com o nome de todos 

os autores. 

• Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de email 

informado no trabalho. 

• Serão aceitos trabalhos inéditos, trabalhos em andamento, trabalhos do tipo revisão de 

literatura e estudos de casos que se relacionem com as modalidades Futsal e Futebol. 

 

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO 

 

Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições: 

● Trabalho enviado fora do prazo de submissão. 

● Resumo fora do padrão especificado e com formatação inadequada. 

● Trabalhos na íntegra. 

● Mais de 1 trabalho com o mesmo autor principal (neste caso, o primeiro será mantido e 

os demais excluídos). 

● Trabalhos do tipo: propostas de projeto de pesquisa. 

● Trabalhos não relacionados com a temática do evento. 

● Trabalhos sem relevância específica para a área/temática do evento. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA DO ICFUTSAL 

 
Presidente da Comissão Científica do ICFutsal  
Prof. Dr. Henrique de Oliveira Castro Centro Universitário IESB - Brasil 
 
Membros da Comissão Científica do ICFutsal  
Prof. Ms. Sérgio Adriano Gomes  Centro Univesitário de Brasília - Brasil 
Profa. Dra. Schelyne Ribas da Silva Universidade Federal de Mato Grosso - Brasil 
Prof. Dr. Filipe Manuel Clemente Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Portugal 
Prof. Dr. Ricardo Franco Lima Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Portugal 
Prof. Dr. Fábio Yuzo Nakamura Universidade Federal da Paraíba - Brasil 
Prof. Dr. Michel Angillo Saad Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil 
Prof. Dr. Juliano Fernandes da Silva Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil 
Prof. Dr. Felipe Rodrigues da Costa Universidade de Brasília - Brasil 
Prof. Ms. Sacha Clael Rodrigues Rêgo Universidade de Brasília - Brasil 
Prof. Ms. Rafael Rodrigues da Cunha UniProjeção / Universidade de Brasília - Brasil 
Prof. Dr. Pablo Juan Greco Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil 
Prof. Dr. Gibson Moreira Praça Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil 
Prof. Ms. Pedro Emílio D. Moreira Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil 
Prof. Dr. Gustavo De Conti T. Costa Universidade Federal de Goiás - Brasil 
Prof. Dr. André Bonadias Gadelha Instituto Federal de Goiano campus Urutaí - Brasil 
Prof. Ms. Paulo José Carneiro Perfeito Instituto Federal de Goiano campus Urutaí - Brasil 
Prof. Ms. Ernesto Luis Hernández Jova Centro Universitário IESB - Brasil 
Prof. Ms. Ronaldo Ângelo D. Silva Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Brasil 
Prof. Ms. Daniel Vasconcelos Veloso Centro Universitário Estácio de Brasília - Brasil 
Profa. Ms. Silvia Gonçalves Ricci Neri Centro Universitário Estácio de Brasília - Brasil 
Prof. Ms. Marcos André S. Lima Centro Universitário Estácio de Brasília - Brasil 
Prof. Dr. Ronney Jorge S. Raimundo Grupo Kroton Educacional - Brasil 
Prof. Ms. Samuel da Silva Aguiar Centro Universitário UDF - Brasil 
Prof. Ms. Wilson Nóbrega Sabóia Universidade de Fortaleza - Brasil 
Profa. Dra. Gislane Ferreira de Melo Universidade Católica de Brasília - Brasil 
Prof. Dr. Thiago dos Santos Rosa Universidade Católica de Brasília - Brasil 
Prof. Ms. Mauro Amâncio da Silva Universidade de Caxias do Sul - Brasil 
Prof. Dr. Gerard Maurício M. Fonseca Universidade de Caxias do Sul - Brasil 
Prof. Dr. Bruno Filipe Rama Travassos  Universidade da Beira Interior - Portugal 
Prof. Ms. João Gilberto Mattos Giusti Faculdade Anhanguera de Pelotas - Brasil 
Prof. Dr. Rogério da Cunha Voser Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil 
Prof. Dr. Giovani dos Santos Cunha Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil 
Prof. Dr. Lorival José Carminatti Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil 
Prof. Dr. Rodrigo Flores Sartori Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre - Brasil 
Prof. Ms. Otávio Nogueira Balzano Universidade Federal do Ceará - Brasil 
Prof. Ms. Ben Hur Soares Universidade de Passo Fundo - Brasil 
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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

● O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores que estão inscritos 

(inscrições pagas) no evento. 

● A apresentação será realizada somente mediante da inscrição no evento. 

● Forma de apresentação: Pôster impresso (papel ou lona). 

● A formatação do pôster, bem como as informações obrigatórias que deverão conter, 

serão enviadas para os emails dos autores principais dos trabalhos aprovados. 

 

PAGAMENTO DO TRABALHO (INSCRIÇÃO NO EVENTO) 

 

● O trabalho poderá ser apresentado somente pelos autores que estão inscritos 

(inscrições pagas) no evento. 

● É obrigatória a inscrição do autor principal. 

● Em caso de trabalhos com 1 autor, o mesmo será o autor principal e deverá estar 

inscrito no evento (o mesmo deverá estar presente e apresentar). 

● Em caso de trabalhos com 2 autores, no mínimo o autor principal deve estar inscrito no 

evento (o mesmo deverá estar presente e apresentar). 

● Em caso de trabalhos com 3 ou 4 autores, no mínimo o autor principal e um dos co-

autores devem estar inscritos no evento (podendo o trabalho ser apresentado por 

qualquer um dos inscritos). 

● Em caso de trabalhos com 5 ou 6 autores, no mínimo o autor principal e dois dos co-

autores devem estar inscritos no evento (podendo o trabalho ser apresentado por 

qualquer um dos inscritos).  

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

 

• Não serão realizados cancelamentos e/ou reembolso de inscrições pagas por autores de 

trabalhos aceitos. 
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PREMIAÇÃO 

 

• Os 3 (três) trabalhos mais bem avaliados pela Comissão Científica (resumo + 

apresentação) serão premiados. 

 

AVISOS 

 

• O resultado final será divulgado no site do evento à partir do dia 15 de Maio de 2020 

• Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais do evento. 

• A taxa de inscrição não será devolvida, mesmo que o trabalho não seja apresentado. 

• Os certificados serão enviados por email, para o email do autor principal do trabalho, e 

será emitido um único certificado por trabalho contendo os nomes do autor e co-

autores na forma e sequência digitadas no trabalho.  

• Após a aprovação dos trabalhos, nenhuma alteração poderá ser realizada. Sugere-se 

uma conferência criteriosa dos autores e conteúdo antes da submissão do resumo. 

• Emails de lembrança para os autores e co-autores de trabalhos aprovados que não 

realizarem as inscrições, de acordo com as normas descritas, serão enviados apenas 

para o endereço do autor principal. 

• Os trabalhos que forem selecionados, mas não tiverem seu pagamento realizado, não 

poderão ser apresentados e não serão publicados nos anais do evento. 

• Casos não descritos nestas normas serão analisados e julgados pela Comissão 

Organizadora e Comissão Científica do ICFutsal. 

  

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS: submissaoicfutsal@gmail.com  
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TEMPLATE MODELO PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

 

TÍTULO EM CAIXA ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO 
 

Nome completo do autor principal 
Instituição autor principal 
Nome completo co-autor 

Instituição co-autor  
Nome completo co-autor 

Instituição co-autor 
 email do autor principal  

 
Introdução: deve ser direta e conter a justificativa objetiva para o estudo, não é necessário 
incluir referências (opcional) e sem realizar uma revisão extensa. Objetivo: descrever 
objetivo principal do estudo. Materiais e Métodos: esta seção deve descrever os 
experimentos (quantitativa e qualitativamente) e os procedimentos em detalhes suficientes 
que permitam que outros pesquisadores reproduzam os resultados ou deem continuidade ao 
estudo e deverá conter: a descrição clara da amostra utilizada; identificação dos métodos, 
aparelhos e procedimentos utilizados; descrição breve dos métodos utilizados; quando 
pertinente, incluir a análise estatística e/ou os programas utilizados. Resultados: apresentar os 
resultados em sequência lógica no texto, usando no máximo 1 tabela ou figura. Não repetir os 
resultados das tabelas no texto, enfatizar os principais resultados. Não comparar os seus 
resultados com outros descritos na literatura. Conclusão: a conclusão deve ser clara e concisa, 
baseada no objetivo e nos resultados obtidos. Recomendações podem ser incluídas, quando 
relevantes..  
 
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3. 
 
Agradecimentos: Se houver. 
__________________________________________________________________________ 
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