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NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

• Poderão ser submetidos trabalhos CIENTÍFICOS e RELATOS DE 
EXPERIÊNCIA nos seguintes temas:  
 

• Científicos: 
• Metodologia de ensino-treino do esporte 
• Desenvolvimento e Formação de Treinadoras/es e Professoras/es 

de Educação Física no esporte 
• Análise de Jogo e avaliação em Pedagogia do Esporte 
• Gestão Pedagógica de Projetos e Programas de Educação Física e 

Esporte 
• Esporte, Desenvolvimento Humano e Pluralidade1 

 

 

• Relatos de experiência: 
• Esporte e infância 
• Esporte, adolescência e juventude 
• Esporte e adultas/os 
• Esporte e idosos 
• Esporte em programas multi-idades 

 

• 5 (cinco) trabalhos de Relato de Experiência e 5 (cinco) trabalhos Científicos 
serão premiados com certificado de Menção Honrosa, de acordo com avaliação 
da Comissão Científica.   

• Os resumos (tanto Científicos como Relatos) serão publicados em número 
especial da Revista CORPOCONSCIÊNCIA, desde que cumpridas as normas e 
inserção completa dos dados de todas/os as/os autoras/es: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia  

• O congresso será presencial e os trabalhos serão apresentados 
presencialmente. Não haverá alternativas gravadas ou remotas. A ausência 
do/a autor/a apresentador/a implicará na não publicação do resumo nos 
Anais do evento. 

 
1 A nova linha de pesquisas em Esporte, Desenvolvimento Humano e Pluralidade contempla 
estudos que objetivaram identificar ações que promovam o maior acesso, participação, 
desenvolvimento e equidade de gênero, cor, classe social, orientação sexual, entre outros no 
esporte. 



 

 

• Os textos dos trabalhos deverão estar obrigatoriamente no formato de RESUMO. 
As normas de publicação são descritas abaixo e devem ser seguidas 
rigorosamente. Trabalhos fora das normas do Congresso não serão 
avaliados, sendo automaticamente negados.  

• Trabalhos sem o link para o orcid2 e lattes dos/as autores/as não serão publicados 
nos anais do evento na Revista Corpoconsciência. 

• Não serão aceitos projetos de pesquisa ou intervenção. Tanto os trabalhos 
acadêmicos como relatos de experiência devem ter sido implementados. 

• O texto do trabalho submetido deverá ser redigido em um dos idiomas, a seguir: 
português ou inglês ou espanhol. 

• Os trabalhos aceitos serão apresentados na forma de pôster digital. Alguns 
trabalhos poderão ser convidados para apresentação oral, por decisão da 
Comissão Científica. 

•  Cada trabalho poderá ter, no máximo, 5 (cinco) autoras/es. No ato da inscrição 
do resumo, o/a autor/a que apresentará o trabalho deverá ser indicado/a. O/a 
autor/a apresentador/a deve obrigatoriamente estar inscrito/a no congresso. 
Do contrário, não será permitida a apresentação, não será emitido o certificado e 
o estudo não será publicado nos anais do evento. 

• Serão aceitos até 2 (dois) trabalhos por autor/a apresentador/a, não havendo 
limitações para co-autorias fora dessa função. 

• Os trabalhos serão avaliados em processo de duplo-cego por, pelo menos, 2 
(dois) membros/as da Comissão Científica do evento, cujos pareceres finais não 
serão enviados aos autores/as. Em caso de discordância, um terceiro avaliador/a 
será consultado/a. 

• Os resumos serão de responsabilidade exclusiva das/os autoras/es e os direitos, 
inclusive de tradução, são reservados.  

• Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais digitais do evento, e os 
direitos autorais transferidos para a organização do evento. 

• Os resumos enviados deverão levar em consideração os aspectos éticos 
vinculados às pesquisas científicas com seres humanos ou animais. Deve-se 
indicar no texto que os consentimentos dos sujeitos estudados 
(amostra/participantes) foram obtidos e os procedimentos éticos (humanos e 
animais) foram respeitados e estão de acordo com legislação vigente. 

 
2 O registro ORCID pode ser feito gratuitamente no site https://orcid.org/register  
O cadastro do currículo lattes pode ser feito gratuitamente no site 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio  



 

 

• Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente através do link abaixo, em 
arquivo Word for Windows versão 6.0 ou superior.  

• Para o envio de trabalhos científicos ou relatos de experiência, acessar o 
link:   https://bit.ly/normasconipe22 

• Dúvidas ou outras informações sobre o envio de trabalhos: 
conipe2022.trabalho.piracicaba@sescsp.org.br  

• Última data para submissão: 15 de JUNHO de 2022, 23:59, horário de Brasília. 
O aceite do trabalho será divulgado na página do evento até o dia 05 
SETEMBRO de 2022 

• Os resumos serão apresentados no formato e-poster (pôster no formato digital), 
tendo cada autor/a 4 minutos de apresentação e outros 4 minutos para 
questionamentos e respostas.  

• No caso de apresentação oral: autoras/es convidadas/dos serão organizados em 
salas com 4 ou 5 congressistas. Cada congressista terá 5 minutos para 
apresentação de seu pôster digital, seguido de 30 minutos de debate ao final de 
todas as apresentações. 

• Se aceito o resumo, o envio do e-poster para a organização do evento será até 01 
de OUTUBRO de 2022, 23:59, horário de Brasília. É responsabilidade das/os 
autoras/es acompanhar a página http://www.sescsp.org.br/conipe2022 , onde 
serão publicadas as normas para confecção do e-poster. 

• O autor/a deverá comparecer com antecedência de 20 minutos para sua sessão 
no local em que os trabalhos serão apresentados, para recomendações sobre o 
procedimento das apresentações. 

• A data, horário, local e ordem da apresentação serão divulgadas no site do evento. 

 

 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS - template disponível ao final 
do arquivo 

- Os resumos devem ser submetidos em folha A4 (210 x 297 mm), no modo 
retrato, digitados em Word for Windows versão 6.0 ou superior.  

- Deverá ser utilizada a fonte Times New Roman, 12, com espaçamento SIMPLES 
entre as linhas. Margens superior e inferior, esquerda e direita de 2 cm.  

- O texto deverá ter alinhamento “justificado”, exceto os itens: Título 
(centralizado) e  Autores(as) (alinhamento à direita). 



 

 

- Os trabalhos deverão conter os seguintes itens: Título, Autoras/es (seguido de  
Link ORCID, link Lattes e email) , Resumo e Palavras-chave.  

- Na categoria “Trabalhos Científicos”, o texto do Resumo deve conter em 
parágrafo único de até 300 palavra: Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados e Conclusão. 

- Na categoria trabalhos de “Relato de Experiência”, o texto do Resumo deve 
conter em parágrafo único de até 300 palavras: Introdução, Objetivo, 
Desenvolvimento (descrição do que foi feito) e Sugestões (o que você sugere 
para profissionais que implementam experiências semelhantes). 

 

  



 

 

Passo a Passo 

TÍTULO: caixa alta, negrito, centralizado.  

AUTORES(AS): após o titulo, alinhar à margem direita o nome completo de cada 
autor/a, seguido pelo link ORCID, link para o Lattes, Instituição (Cidade, Estado 
- País) - cada um em uma linha. Pular uma linha entre cada co-autor/a e inserir 
as mesmas informações para cada um/a. 

RESUMO: Deverá ser constituído por no máximo 300 palavras, em parágrafo 
único de acordo com o tipo de trabalho apresentado (Científico ou Relato de 
Experiência).  

Palavras-Chave: Até 3 termos; alinhado à margem esquerda.  

CONGRESSISTAS, POR FAVOR, SEGUIR RIGOROSAMENTE OS 
TEMPLATES A SEGUIR. NOTE QUE HÁ UM MODELO PARA 
TRABALHO CIENTÍFICOS E OUTRO DISTINTO PARA RELATOS DE 
EXPERIÊNCIA. 

  

 

  



 

 

TEMPLATE TRABALHO CIENTÍFICO 
 

POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE 
NUHSF HESJ LOTR 

 
Larissa Rafaela Galatti 

https://orcid.org/0000-0003-1743-6356  
http://lattes.cnpq.br/3409947437523352  

Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Limeira, SP -Brasil) 
lgalatti@unicamp.br 

 
Alcides José Scaglia 

https://orcid.org/0000-0003-1462-1783  
http://lattes.cnpq.br/6052868681786447  

Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Limeira, SP -Brasil) 
scaglia@unicamp.br 

 
Autor(a) 3 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000  
http://lattes.cnpq.br/000000000  

Instituição (Cidade, Estado - País) 
xxxxxxxx@xxx.com 

 
Introdução: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju wefrd 
rsarf puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. 
Objetivo: Ojuef asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs 
bertgd cartgd jsuid zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs 
feudsf. Metodologia: keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp eatffgo 
xorutci jadfoirc qheuid feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff burttgs 
aoust bjutosnjfo potdfgihs keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido nsjuroi 
weruyair qhausio ksuivp, vusidpd katrtioscp ltuiept. Resultados: huirosdf kauidh kahyrjo 
nhygsi eyhsifo quaihd, jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu 
kduufo zjduioo soijopdf pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso 
qsfiod pqosif lesufsd gdsiur dedfgefko mnhusio ebaysk vjuorsf lsjuo wausidp cshieop 
zjheueo bjusod nejuus nnjshu ko heusio uhrfujfo qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, 
heikokps apksojis lwrhsuio bheusior. Wrjarko keijifjifp jeujaofpk nhejaok lkodkpdo 
mhhuna euhaijon hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju mnneuirkp mjuirjokp 
koppjost mnusirtgj jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn ammdlori 
maknjjirksj lkoejokjfi nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf ksjorposnj uruisjojo 
nuhsuhjrokto jeafjit xjeusioot whusokpp. Conclusões: heuakot njuso peijotst wahusjio 
mnrjsoo lkmijips risrtg nse srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos diskori 
lkosdofp nejnaok xheusio opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio 
nrjnxo seujojf pty wahdujo hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre 
jeujsor laojeihj neuhsokp nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo 
jeujorjor bhehusjo wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust. 
 
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg. 
  
 

TEMPLATE RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 



 

 

POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE 
NUHSF HESJ LOTR 

 
Larissa Rafaela Galatti 

https://orcid.org/0000-0003-1743-6356  
http://lattes.cnpq.br/3409947437523352  

Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Limeira, SP -Brasil) 
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Alcides José Scaglia 

https://orcid.org/0000-0003-1462-1783  
http://lattes.cnpq.br/6052868681786447  

Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Limeira, SP -Brasil) 
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Autor(a) 3 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000  
http://lattes.cnpq.br/000000000  

Instituição (Cidade, Estado - País) 
xxxxxxxx@xxx.com 

 
Introdução: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju wefrd 
rsarf puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. 
Objetivo: Ojuef asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs 
bertgd cartgd jsuid zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs 
feudsf. Desenvolvimento: keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp 
eatffgo xorutci jadfoirc qheuid feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff 
burttgs aoust bjutosnjfo potdfgihs keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido 
nsjuroi weruyair qhausio ksuivp, vusidpd katrtioscp ltuiept. Huirosdf kauidh kahyrjo 
nhygsi eyhsifo quaihd, jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu 
kduufo zjduioo soijopdf pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso 
qsfiod pqosif lesufsd gdssio uhrfujfo qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, heikokps 
apksojis lwrhsuaeosfksino nueplapkin whuahdjop kaiufjfko rhauhjdo gnahidjo 
menjnoakp mdnigo fsiomsmip. Sejiajrom nrujogpa nruiokps jnrsijfok neiajro mhrofkina 
euhaijon hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju mnneuirkp mjuirjokp koppjost 
mnusirtgj jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn ammdlori maknjjirksj 
lkoejokjfi. Sugestões: nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf ksjorposnj uruisjojo 
nuhsuhjrokto jeafjit xjeusioot whusokpp. heuakot njuso peijotst wahusjio mnrjsoo 
lkmijips risrtg nse srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos diskori lkosdofp 
nejnaok xheusio opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio nrjnxo 
seujojf pty wahdujo hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre jeujsor 
laojeihj neuhsokp nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo 
jeujorjor bhehusjo wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust. 
 
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg. 


