
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 
Os trabalhos submetidos ao VI Congresso Internacional de Formação 

Profissional em Educação Física, XI Seminário de Estudos e 

Pesquisas em Educação Física poderão ser apresentados de forma oral 

ou pôster. 

 
1. SOBRE OS TRABALHOS: 

 
1.1. Os trabalhos inscritos e aprovados no SEPEF - 2021 serão 

apresentados a distância; 

 
1.2. Haverá certificados distintos para participante e apresentador de 

trabalho. Assim, apenas o autor inscrito pode apresentar trabalho e receber 

certificado. 

 

1.3. No SEPEF 2021, poderão ser submetidos trabalhos referentes a 

pesquisas concluídas ou em andamento, e relatos de experiências. 

 

1.4. Os trabalhos referentes a pesquisas deverão ser inseridos na 

categoria comunicação oral, e os relatos de experiência na categoria 

pôster. 

 

1.5. A avaliação dos trabalhos será realizada por meio do processo 

duplo-cego, no qual dois especialistas analisarão o texto submetido. 

 

1.6. Todos os trabalhos aprovados no SEPEF farão parte dos Anais do 

SEPEF - 2021. 

 

Os trabalhos serão apresentados no ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle de modo síncrono. 

 

1.7. Outras orientações específicas (como link do ambiente do trabalho, 

usuário, senha etc.) serão fornecidas posteriormente aos autores dos 

trabalhos aprovados. 

 

1.8. Cada participante poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos como 

autor principal. É ilimitada a quantidade de trabalhos de co-autoria.  

 

1.9. Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) autores.  

 

1.10. Apenas os autores que estiverem inscritos no evento SEPEF 

receberão certificado de apresentação de trabalho. 

 

 

 

 



2. Normas para formatação do trabalho. 

 
2.1. Os trabalhos submetidos ao SEPEF deverão seguir um modelo/template 

disponibilizado no site do evento. 

 

Os resumos (comunicação oral e poster) poderão ser enviados em 

Português, Inglês ou Espanhol, em que pelo menos um dos autores deverá 

estar com inscrição paga até a data do evento. O número máximo é de dois 

trabalhos por autor. O título deve ser conciso e explicativo, representando o 

conteúdo do trabalho, a ser inserido em caixa de texto correspondente. 

Indicação dos autores, seguido de identificação da instituição de origem. Se 

apropriado, acrescentar instituições que ofereceram apoio financeiro. O 

resumo deve incluir: descrição sumária do problema investigado, 

características pertinentes do quadro teórico, método utilizado para a coleta 

de dados, resultados e conclusões, suas implicações ou aplicações e 

considerações finais e referências bibliográficas. 

 

2.3 A formatação do texto deve seguir o modelo fornecido pelo evento, 

respeitando a seguinte configuração: papel A4, margens esquerda e 

superior com 3 cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em fonte 

Calibri, tamanho 12, espaçamento simples e páginas numeradas. O texto 

dos resumos deve ter de 2.000 a 3.000 caracteres, incluindo os espaços. 

O arquivo deve ser enviado para avaliação em formato.doc ou .docx ou .odt. 

 

2.4.. Os trabalhos que não seguirem as orientações serão automaticamente 

desclassificados. 

 

2.5. Após a avaliação dos trabalhos, os autores deverão adequar a versão 

finalizada e corrigida do trabalho. 

 
3. Normas para submissão do trabalho. 

 
3.1. Para acessar o sistema de submissão de trabalhos, é necessário que o 

autor/coautor faça a inscrição no evento e efetue o pagamento. 

 

3.2. Para submissão do trabalho, o autor deverá acessar o painel de 

inscrição e submeter o trabalho pela opção Submissão de trabalho por meio 

do acesso ao painel de inscrição. 

 

3.3. A submissão de trabalhos deve ser feita em um dos eixos temáticos 

abaixo: 

 

 
 

 



 FORMAÇÃO 

Ementa: No eixo Formação, incluem-se as temáticas de pesquisa, sejam 

de Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica, voltadas 

para: Formação profissional, abrangendo aspectos tanto da inicial quanto da 

continuada em Educação Física; os modelos curriculares de formação 

profissional; as práticas de ensino e estágios supervisionados; a identidade 

profissional envolvendo sua constituição e seus processos de socialização, 

as políticas de formação profissional; as instituições formadoras (IES) e sua 

interface com campos de atuação profissional. 

 

 INSERÇÃO 

Ementa: No eixo Inserção, incluem-se as temáticas de pesquisa, sejam de 

Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica, voltadas para: A 

inserção do profissional de Educação Física no mercado de trabalho; a 

passagem do sistema educação/formação para o sistema de 

emprego/inserção; a inserção dos egressos dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Educação Física no mercado de trabalho (escola ou outro 

campo da EF); a entrada na carreira; o início da vida profissional e; o papel 

dos sistemas de gestão do mercado de trabalho. 

 

 INTERVENÇÃO 

Ementa: No eixo Intervenção, incluem-se as temáticas de pesquisa, 

sejam de Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica, 

voltadas para: O trabalho docente, nos diferentes campos de atuação 

profissional; as condições de trabalho; o mercado de trabalho (escola ou 

outros campos da EF); a valorização profissional do professor; o ensino de 

educação física; as políticas de atuação profissional em EF; as habilidades e 

saberes para intervenção profissional. 

 

 PROFISSÃO 

Ementa: No eixo Profissão, incluem-se as temáticas de pesquisa, sejam 

de Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica, voltadas 

para: O processo de Profissionalização da Educação Física, envolvendo seus 

mecanismos e agentes; o profissionalismo/profissionalidade do profissional 

de Educação Física, exercidos frente aos diferentes campos de intervenção; 

a carreira profissional; o perfil profissional; os dilemas éticos ligados à 

profissão; a identidade profissional da Educação Física; as associações e 

instituições de regulação profissional; o papel da Educação Física nas 

esferas políticas e sociais; as relações entre o mercado de trabalho e o 

exercício profissional; as interações entre expertise, credencialismo e a 

autonomia profissional. 
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