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Normas para submissão de RESUMOS  
 

A Comissão Científica do XIII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde aceitará a 
submissão de trabalhos para apresentação no evento até o dia 28 de fevereiro de 2017. 

Os autores poderão submeter o seu trabalho original na forma de um RESUMO, sem quaisquer 
custos. Cada participante assinalado como primeiro autor poderá submeter apenas um 
resumo.  

Após o processo de submissão, os resumos serão avaliados pela Comissão Científica do Seminário, 
cujos resultados serão comunicados aos autores até ao dia 07 de abril de 2017.  

O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá inscrever-se no Seminário e efetuar 
o pagamento respetivo.  

 
 
Orientações para submissão 

•  Os autores deverão submeter o seu trabalho em Português, Inglês ou Espanhol, devendo 
este apresentar uma correção ortográfica e gramatical adequada; 

• Os resumos deverão ter a extensão máxima de uma página (max.  3500 carateres), 
incluindo título, autores, afiliação, referências e espaços; 

•  O resumo deverá ser redigido em formato A4 com 2.5cm de margem, letra arial, 
tamanho 11, espaçamento simples. Caso pretenda descarregar um exemplo de um 
resumo, que inclui orientações para a formatação do mesmo, aceda a este link. No caso de 
tabelas ou figuras desempenharem um papel determinante para a exposição dos resultados 
obtidos os autores deverão anexar um ficheiro Word que inclua todo o resumo, bem como a 
figura ou tabela.  

• Aquando da submissão deverá indicar o Tema do Seminário que mais se adapte ao seu 
trabalho, não invalidando que a Comissão Organizadora possa vir a incluí-lo noutro tema 
também adequado. 
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• Aquando da submissão, deverá indicar a preferência por Comunicação Oral ou por 
Poster, não invalidando que a Comissão Organizadora possa vir a tomar uma decisão final, 
com base nos pareceres da Comissão Científica. 

• Todas as submissões deverão ser efetuadas através da plataforma online easy-chair 
(disponível em https://easychair.org/conferences/?conf=sieflas2017). Os autores 
deverão ainda anexar um ficheiro Word com o resumo a submeter, tal como referido 
previamente. Após concluir o processo de submissão o autor deverá receber um email 
automático de confirmação. 

 
 
Tipos de trabalho  
A cada uma das linhas temáticas podem apresentar-se Comunicações referentes a:  

· Trabalho de investigação empírico, trabalho pedagógico e relato de experiências; 
· Proposta de projetos de investigação; 
· Ensaio. 

 
 
Outras informações: 

• Será fornecido um certificado com o nome de todos os autores. Cada certificado extra deve 
ser solicitado no início do evento. 

• As Comunicações Orais terão a duração de 15 min, com mais 5 min para a discussão. 

• Se solicitado pelo autor devidamente inscrito, a apresentação poderá ser feita por Skype e a 
Comissão Organizadora do Seminário compromete-se a enviar a documentação e certificado 
a esses participantes para o endereço indicado, após a apresentação. 

 

 

 


