
 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO E REGRAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS NO II FÓRUM INTERNACIONAL DE ESPORTE 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Fica aprovado o presente edital para ditar as regras de submissão e 

apresentação de trabalhos acadêmicos no II FÓRUM INTERNACIONAL DE 

ESPORTE. 

Art. 2º A submissão dos trabalhos acadêmicos deverá ser realizada, através do 

email segundofie@gmail.com, no período de 15/05/2018 a 23/05/2018.  

 Parágrafo único. Não serão aceitos os trabalhos submetidos após 23/05/2018. 

Art. 3° Os trabalhos acadêmicos deverão tratar de assuntos relacionados a: O 

esporte na perspectiva da saúde e inclusão social, Direito Esportivo, Lei de 

Incentivo ao Esporte, Os Desafios do Paradesporto nos dias atuais, O Papel do 

Esporte no Desenvolvimento de Crianças e Jovens, Marketing Esportivo, 

Produção e Gestão de Eventos e Gestão de Projetos, devendo enquadrar a 

um ESTUDO ORIGINAL; 

1. Cada pessoa poderá submeter, como autor principal, apenas 01 trabalho 

acadêmico. 
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2. Os trabalhos que não tratarem dos temas dispostos no caput deste artigo não 

serão aceitos para a apresentação no II FÓRUM INTERNACIONAL DE 

ESPORTE. 

Art.4º A aceitação do trabalho será feita mediante Carta de Aceite, a qual será 

emitida pela Comissão de Análise de Produção Acadêmica Produção 

Acadêmica da SUDESB em 29 e 30/05/2018, sendo a relação de Trabalhos 

aceitos, publicada no site da Sudesb, em 30/05/2018, e no DOE de 05/06/2018. 

2. A Carta de Aceite só será emitida se o trabalho estiver em conformidade com 

as regras deste edital. 

3. A não emissão da Carta de Aceite, no prazo estabelecido no artigo 4º, indicará 

a não aceitação do trabalho. 

4. Somente a Comissão de Análise de Produção Acadêmica Produção 

Acadêmica da SUDESB emitirá as Cartas de Aceite. 

Parágrafo único. Será exigido o encaminhamento do resumo do trabalho e de 

sua apresentação, em formato de leitura em Word (.docx) e em formato de 

apresentação de slides em Power-Point (.pptx), respectivamente, anexado a 

ficha de inscrição. 

Art. 5° Os autores dos trabalhos aceitos pela Comissão, terão suas inscrições 

garantidas para participar do citado FÓRUM.   



 

CAPÍTULO II – DAS REGRAS DE SUBMISSÃO DOS RESUMOS DOS 

TRABALHOS ACADÊMICOS 

Art. 6º Os resumos deverão ser submetidos no formato Word (.docx) e 

apresentar as seguintes exigências de formatação: 

I. O nome completo dos autores e autoras ou coautores e coautoras, em letras 

maiúsculas e em negrito, conforme as regras do inciso IV, deste artigo; 

II. Ser escrito em idioma nacional;  

III. Voz ativa e 3ª pessoa do singular; 

IV. Margem esquerda e superior em 3 cm e direita e inferior em 2 cm; 

V. Fonte Arial, tamanho 12; 

VI. Espaçamento duplo entre as linhas; 

VII. O resumo deverá ter entre 300 e 500 palavras; 

VIII. O nome, em negrito e em letras maiúsculas da Instituição de Ensino 

Superior onde foi desenvolvido o estudo, conforme as regras do inciso IV, 

deste artigo; 

IX. O nome completo dos autores e das autoras ou coautores e coautoras em 

citação; 



 

X. O primeiro autor ou autora do resumo deverá ser o apresentador ou 

apresentadora; 

XI. Título deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, conforme o disposto 

no inciso IV deste artigo; 

XII. Os trabalhos submetidos deverão, obrigatoriamente, apresentar 

Referências Bibliográficas conforme a NBR 6023, da ABNT, exceto os Relatos 

de Experiência. 

XIII. As citações deverão estar apresentadas conforme a NBR 10520, da 

ABNT. 

Art. 8º O resumo de trabalho científico deverá conter os seguintes conteúdos: 

I. Introdução; 

II. Objetivos; 

III. Metodologia; 

IV. Resultados; 

V. Discussão; 

VI. Conclusão. 

 



 

Art. 9º O resumo de relato de caso ou experiência deverá conter os seguintes 

conteúdos: 

I. Introdução; 

II. Relato de caso ou experiência; 

III. Impactos; 

IV. Considerações finais. 

Parágrafo Único. Não será obrigatório que os Relatos de Caso ou Experiência 

apresentem Referências Bibliográficas. No entanto, caso o autor ou autora faça 

uso de citações, estas deverão vir referenciadas segundo o inciso IV do artigo 

7º. 

CAPÍTULO III – DAS REGRAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

ACADÊMICOS 

 

Art. 10° O formato de apresentação será através de BANNER, observando as 

medidas de 80 cm de largura e 1m20 cm de altura. 

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11º Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 

Análise de Produção Acadêmica da SUDESB. 



 

 

Parágrafo único. Os casos omissos neste edital e sua resolução serão 

apresentados no endereço eletrônico da Comissão de Análise de Produção 

Acadêmica SUDESB, através do e-mail: segundofie@gmail.com 

Art. 12° Este edital estará em vigor da data de sua publicação no endereço 

eletrônico da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia até o 

encerramento do evento. 

 

Em 14 de maio de 2018 

 

Comissão de Análise de Produção Acadêmica da SUDESB. 

 


