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Normas da Etapa Científica do 9ª JGESPORTE
Os pesquisadores poderão submeter duas categorias de apresentações:

• Pôsteres de  trabalhos de  pesquisa que  se encontrem concluídos  ou em estágio  de realização,  com no mínimo,
introdução, referencial teórico e delineamento da pesquisa já concretizados;

• Comunicações orais de trabalhos concluídos.
Somente serão aceitos trabalhos inéditos, ou seja, que não tenham sido apresentados em outros eventos.

OS TRABALHOS APROVADOS SERÃO PUBLICADOS ON-LINE, NA

REVISTA ARQUIVOS BRASILEIROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/abeducacaofisica/index

Temáticas – Serão aceitos trabalhos acerca das seguintes temáticas:

1. Gestão de empresas, instalações e eventos no ambiente do esporte;

2. Mídia e esporte;

3. Marketing esportivo;

4. Patrocínio esportivo;

5. Gestão de políticas públicas para o esporte.

6. Negócios no esporte;

7. Comportamento do consumidor esportivo;

8. Leis do esporte;

9. Formação acadêmica em gestão e marketing do esporte;

10. Economia do esporte.

 Somente serão aceitos trabalhos identificados com as temáticas do congresso.
 Cada autor ou coautor poderá ter aprovado, no máximo, quatro trabalhos no evento.
 O prazo final (deadline) para envio dos trabalhos é dia 25 de setembro de 2018.
 Se o trabalho for elaborado por aluno de graduação, o mesmo deverá ter um orientador – professor de curso de

graduação.

Comunicação Oral
Comunicação Oral é uma pesquisa científica concluída e que, após selecionada e classificada pelo Comitê Científico, será
apresentada presencialmente no evento.

Normas para elaboração de comunicação oral a ser submetida
A  pesquisa  que  dará  origem  à  apresentação  oral  deverá  ser  enviada  por  meio  de  formulário  específico  no  site
https://www.gesporte.net/etapacientifica para apreciação do Comitê Científico do evento, atendendo-se aos seguintes requisitos:

 A pesquisa deve possuir os seguintes tópicos: Introdução, Objetivos do estudo; Revisão de literatura,  Materiais e
métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências bibliográficas.

 Arquivo no formato texto, podendo ser gravado em qualquer uma das seguintes extensões: “odt”, “doc” ou “rtf”.  Não
serão aceitos arquivos com a extensão “docx”.

 O tamanho do papel deve ser A4 (210x297mm). Em cada uma das margens (superior, inferior, esquerda e direita)
deve ser observada a medida de 2,5 cm. Deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento
duplo.

 Os gráficos ou figuras têm de ser criados a partir do próprio editor de texto.
 O trabalho enviado deverá conter até 3500 palavras (excluindo resumos, tabelas, figuras e referências), co nforme

orientado a seguir.
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◦ Primeira página:
▪ Na primeira linha da página colocar o  Título da pesquisa  centralizado, com a primeira letra maiúscula e

negrito;
▪ Na linha abaixo, digitar a palavra “Temática:” seguida de um espaço e do nome da temática do trabalho (ver

relação de temas acima), somente a primeira letra de cada palavra maiúscula, seguido de espaço, depois um
hífen, outro espaço e do nome “Comunicação oral”, tudo alinhado à esquerda.

▪ Na linha abaixo, o nome completo do primeiro autor, somente a primeira letra de cada nome maiúscula,
tudo alinhado à direita. Após a última letra do nome deve ser inserida numeração, e depois descritos a
filiação abaixo dos autores (vide modelo). Nas linhas abaixo, deve ser observado o mesmo procedimento
para os demais autores, se for o caso.

▪ Nas  linhas  abaixo,  nome  completo  do  autor  de  correspondência,  e-mail  de  contato,  nome  da
instituição,  cidade,  estado,  endereço (vide modelo). Somente a primeira letra de cada palavra deve ser
maiúscula, tudo alinhado à esquerda..

◦ Segunda página:
▪ Deve ser colocado o nome “Resumo”, centralizado, com a primeira letra maiúscula e negrito.
▪ Na linha  abaixo  deve ser  colocado o texto  do resumo da  pesquisa  em um único  parágrafo,  em língua

portuguesa, alinhamento justificado, contendo: breve introdução, objetivo do estudo, método, resultados e
conclusão. O texto do resumo deve ter entre 200 e 300 palavras.

▪ Na linha abaixo deve ser colocado o termo “Palavras-chave:” em seguida devem ser digitadas entre três e
cinco palavras-chave da pesquisa, separadas por vírgula, em língua portuguesa.

▪ Na linha abaixo deve ser colocado o nome “Abstract”, centralizado, com a primeira letra maiúscula e negrito.
▪ Na linha abaixo deve ser colocado o texto do resumo da pesquisa em um único parágrafo, em língua inglesa,

alinhamento justificado, contendo: breve introdução, objetivo do estudo, método, resultados e conclusão. O
texto do resumo deve ter entre 200 e 300 palavras.

▪ Na linha abaixo deve ser colocado o termo “Keywords:” em seguida devem ser digitadas entre três e cinco
palavras-chave da pesquisa, separadas por vírgula, em língua inglesa.

◦ A  pesquisa  deve  ser  apresentada  a  partir  da  página  subsequente  ao  “Abstract”  e  atender  as  seguintes
orientações:
▪ Na primeira linha, o  título da pesquisa centralizado, em negrito e apenas a primeira letra maiúscula (vide

modelo).
▪ Na linha abaixo deve ser colocado o primeiro tópico da pesquisa, alinhado à esquerda, em negrito e com a

primeira letra maiúscula. Uma linha abaixo deve ser iniciado o texto referente ao tópico em questão, fonte
Times New Roman com tamanho 12 e alinhamento justificado.

▪ Assim deve ser feito com os demais tópicos e textos da pesquisa.
▪ Nos Resultados é obrigatória a apresentação dos principais dados, de preferência em forma de tabela, com

a mesma fonte utilizada no texto. Tabelas e quadros, assim como suas legendas devem ser digitados com
fonte no tamanho 10.

▪ Número de tabelas/figuras: até 5 no total.
▪ Número de referências: até 30 no total.

◦ O arquivo deve ser enviado  para o formulário específico no site  https://www.gesporte.net/etapacientifica, até o
prazo final.

IMPORTANTE: os trabalhos que forem enviados  FORA das normas científicas  NÃO
serão apreciados pela Comissão Científica. Utilize o  modelo disponível no site para
orientar a construção de seu trabalho.

Apresentação da Comunicação Oral
 Os trabalhos aprovados Comunicação Oral devem ser apresentados no dia definido para tal, pontualmente no horário

estabelecido.
 O autor principal do trabalho receberá um e-mail informando data, horário e local da apresentação.
 Para a apresentação de Comunicação Oral, estarão disponíveis: computador e projetor multimídia.
 O autor de comunicação oral aprovado no congresso deverá enviar arquivo com o conteúdo da apresentação para o

correio  eletrônico  jgesportecientifica@gmail.com,  até  o dia  31  de  outubro  de  2018,  podendo  ser  utilizadas  as
seguintes extensões: “odp”, “ppt” ou “pdf”. Não serão recebidos arquivos com a extensão “pptx”.
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Pôster
O pôster é um meio de comunicação visual e fonte de informação do trabalho realizado e que após selecionado e classificado
pelo Comitê Científico, será exposto e complementado por apresentação oral durante o evento. É, portanto uma síntese de
pesquisa que pode encontrar-se em qualquer estágio de realização.

Normas para elaboração do resumo do pôster
A pesquisa que dará origem ao pôster  deverá ser enviada para apreciação pelo Comitê Científico do evento, atendendo aos
seguintes requisitos:

 Arquivo no formato texto, podendo ser gravado em qualquer uma das seguintes extensões: “odt”, “doc” ou “rtf”.  Não
serão aceitos arquivos com a extensão “docx”.

 O tamanho do papel deve ser A4 (210x297mm). Em cada uma das margens (superior, inferior, esquerda e direita)
deve ser observada a medida de 2,5 cm. Deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento
simples.

 Os gráficos ou figuras têm de ser criados a partir do próprio editor de texto.
 O trabalho enviado deverá estar contido em uma única página, conforme orientado abaixo.

◦ Na primeira linha da página colocar o Título da pesquisa centralizado, com a primeira letra maiúscula e negrito;
◦ Na linha abaixo , digitar a palavra “Temática:” seguida de um espaço e do nome da temática do trabalho (ver

relação de temas acima), somente a primeira letra de cada palavra maiúscula, seguido de espaço, depois um
hífen, outro espaço e do nome “Pôster”, tudo alinhado à esquerda.

◦ Na linha abaixo o nome completo do primeiro autor, somente a primeira letra de cada nome maiúscula, tudo
alinhado à direita. Nas linhas abaixo deve ser observado o mesmo procedimento para os demais autores, se for o
caso.

◦ Na(s) linha(s) abaixo, seguindo o item anterior, o nome completo do(s) coautor(es), somente a primeira letra de
cada nome maiúscula, tudo alinhado à direita;

◦ Na linha abaixo, nome da instituição, cidade, estado, país e e-mail de contato do primeiro autor, somente a
primeira letra de cada palavra deve ser maiúscula, tudo alinhado à direita. Caso os autores sejam de instituições
distintas, essas informações devem ser colocadas na linha abaixo do nome de cada um deles.

◦ Na linha abaixo deve ser colocado o nome “Resumo”, centralizado, com a primeira letra maiúscula e negrito.
◦ Na linha abaixo deve ser colocado o texto do resumo da pesquisa em um único parágrafo, alinhamento justificado,

contendo: breve introdução, objetivo do estudo, método, resultados e conclusão. O texto do resumo deve ter, no
mínimo 200 e, no máximo, 300 palavras.

◦ Na linha abaixo deve ser colocado o termo “Palavras-chave:” em seguida devem ser digitadas entre três e cinco
palavras-chave da pesquisa, separadas por vírgula.

IMPORTANTE: os trabalhos que forem enviados  FORA das normas científicas  NÃO
serão  apreciados  pela  Comissão  Científica.  Utilize  o  template disponibilizado  para
orientar a construção de seu trabalho.

Normas para elaboração do pôster
Após ter sido informado da seleção e classificação de seu trabalho para apresentação no evento, o pesquisador deverá

elaborar o pôster, conforme orientações a seguir:
 Na parte de apresentação do pôster devem ser colocados:

◦ Nome da instituição a qual a pesquisa está vinculada;
◦ Nomes dos autores da pesquisa;
◦ E-mail do primeiro autor.

 O texto a ser apresentado no pôster deve possuir os seguintes tópicos: Introdução, Objetivos do estudo; Revisão de
literatura, Material e método, Resultados, Discussão, Conclusão, Referências bibliográficas.

 As seguintes medidas devem ser observadas na confecção do pôster: na largura o pôster deve ter 90 cm e na altura o
pôster deve ter 100 cm.

 Como sugestão, para a elaboração do pôster utilize para os títulos fonte no tamanho 90 pts em negrito;  para os
subtítulos utilize fonte no tamanho 72 pts em negrito; os textos auxiliares podem ser escritos com fonte 28 ou 30 pts. 

 O arquivo deve ser enviado para o correio eletrônico, até o prazo final.
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Apresentação de Pôster
 O pôster é um meio de comunicação visual e fonte de informação do trabalho realizado e que após selecionado e

classificado pelo Comitê Científico, será exposto e complementado por apresentação oral do(s) autor(es) durante cada
dia  de  realização  do  evento,  especificamente  das  14h00  às  16h00.  Outros  detalhes  serão  comunicados  pela
organização do congresso com devida antecedência.

 O autor de pôster aprovado no congresso deverá enviar arquivo com o conteúdo do trabalho, dentro das normas
previstas neste documento, para o correio eletrônico jgesportecientifica@gmail.com, até o dia 31 de outubro de 2018,
podendo ser utilizadas as seguintes extensões: “odp”, “ppt” ou “pdf”. Não serão recebidos arquivos com a extensão
“pptx”. 

 O pôster impresso deverá ser entregue na coordenação do evento, até o dia  09 de novembro de 2018, às 10h00,
para que seja devidamente posicionado no local de apresentação ao público.

Observações importantes
 Para a entrega do trabalho o autor deverá acessar o site da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte (https://

www.gesporte.net/etapacientifica), preencher os dados necessários e anexar o arquivo contendo o trabalho.

 Não serão avaliados pelo Comitê Científico, trabalhos fora do prazo, fora do padrão, não relacionados com a temática
do evento, ou múltiplos trabalhos de uma mesma coleta de dados.

 A divulgação dos trabalhos classificados acontecerá a partir do dia 10 de outubro de 2018.

 Após a aprovação e classificação do trabalho, pelo menos um dos autores deverá estar  regularmente inscrito no
evento até o dia 20 de outubro de 2018, para poder realizar apresentação e garantir publicação do trabalho nos anais
do evento.

 A data limite para envio por e-mail de arquivo com o conteúdo da apresentação de pôster e comunicação oral é dia 31
de outubro de 2018.

 O prazo limite para a entrega de pôster na coordenação do evento é dia 09 de novembro de 2018, até 10h00, na
recepção.

 Somente serão emitidos certificados para coautores inscritos no evento.
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Cronograma das apresentações dos trabalhos – 9ª JGESPORTE

09 de novembro de 2018

De 14h00 até 16h00 – Apresentação de pôsteres

De 14h00 até 16h00 – Apresentação de Comunicações Orais

Cronograma dos prazos a serem cumpridos para submissão e
apresentação de trabalhos

Data (limite) Atividade

Até o dia 25 de 
setembro de 2018

Submissão de trabalhos.  Arquivo  no formato  texto,  gravado em
uma  das  seguintes  extensões:  “odt”,  “doc”  ou  “rtf”.  Não  serão
aceitos arquivos com a extensão “docx”.

10 de outubro de 2018 
(a partir de)

Divulgação  dos  trabalhos  classificados  para  apresentação  na
JGESPORTE.

20 de outubro de 2018

Prazo máximo para inscrição no evento de, pelo menos, um dos
autores  de  trabalhos  classificados,  condição  obrigatória  para  a
realização da apresentação e garantia de publicação do trabalho
nos anais do evento.

31 de outubro de 2018

Envio de arquivo (ppt, odp, ou pdf) de comunicação oral aprovada
com  o  conteúdo  da  apresentação,  para  o  correio  eletrônico
jgesportecientifica@gmail.com. Não serão recebidos arquivos com
a extensão “pptx”.

31 de outubro de 2018

Envio  de arquivo  (ppt,  odp,  ou pdf)  de pôster  aprovado  com o
conteúdo da apresentação, dentro das normas previstas, para o
correio  eletrônico  jgesportecientifica@gmail.com,  Não  serão
recebidos arquivos com a extensão “pptx”. 

09 de novembro de 
2018, até 10h00

Entrega do pôster impresso na coordenação do evento, até o dia
09 de novembro  de 2018,  até  10h00,  para  ser  posicionado  no
local de apresentação ao público.
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Evento: 

Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Educação Física – FEF
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B – Centro Olímpico – Asa Norte

Brasília DF – Brasil - CEP: 70919-970 ― Fone: 55 61 3107-2553
Blog: http://gesporte.blogspot.com/ ― e-mail: gesporte@  gesporte.net  ― Site:  www.gesporte.net

Parceiro oficial:

Serviço Social do Comércio – Distrito Federal

Parceria técnico-científico:

SCLN 104 Bloco C Sala 114 – Asa Norte – Brasília – DF
igesporte@igesporte.com

Desde 2013
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