
 
Diretrizes para autores 

Serão aceitos para avaliação RESUMOS que tenham como foco as diversas subáreas relaciona-

das à Gestão do Esporte, como: 

 Gestão de Eventos Esportivos; 

 Gestão de Instalações Esportivas; 

 Formação Profissional na Gestão do Esporte; 

 Ensino da Gestão do Esporte; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Legislação e Ética; 

 Marketing Esportivo; 

 Mídia e Comunicação do Esporte; 

 Políticas Públicas do Esporte; 

 Estratégia, Governança e Responsabilidade Social Corporativa; 

 Economia e Finanças na Gestão do Esporte; 

 Diversidade na Gestão do Esporte; 

 Métodos de Pesquisa em Gestão do Esporte; 

 Outros temas ligados à Gestão do Esporte. 

  

Os trabalhos devem ser originais e inéditos, não sendo permitido textos que já foram 

publicados em periódicos e apresentados em outros eventos científicos. Serão aceitas submis-

sões de resumos de Pesquisas em Andamento, Pesquisas Concluídas e Relatos de Experiência 

Profissional. Serão considerados Pesquisas em Andamento os projetos de pesquisa que até a 

data do Seminário não possuam resultados. 

 É obrigatória a inscrição no Seminário de pelo menos um dos autores e a presença do 

mesmo no momento da apresentação do trabalho. 

 Será permitido o máximo de 5 (CINCO) autores para cada trabalho submetido. 

 Os trabalhos deverão ser submetidos até às 23h59m do dia 01/03/2020. 

 Para submissão, os trabalhos deverão ser enviados para lagecom@usp.br  
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Política de Avaliação 

 A Comissão Científica do SGEBS tem suas decisões e ações balizadas pelos princípios 

éticos que suportam as publicações científicas; 

 Os resumos serão encaminhados a pareceristas em sistema de blind review; 

 A partir das avaliações dos pareceristas, a Comissão Científica pode decidir ou não 

pela aprovação dos trabalhos, assim como sugerir eventuais ajustes de modo a adequar os 

textos para publicação nos anais do evento; 

 As avaliações serão feitas pelos membros da Comissão Científica em formulários de 

avaliação padronizados, havendo espaço para comentários personalizados, que serão encami-

nhados aos autores em caso de aceite condicional, necessidade de correções ou não aprovação; 

 Serão publicados nos anais do seminário os resumos que sigam as normas de sub-

missão e que forem efetivamente apresentados durante o congresso. 

  

Diretrizes Gerais para submissão dos resumos 

 Os resumos deverão ser enviados para o endereço eletrônico ......  

 A formatação do resumo deve obrigatoriamente seguir as orientações destas diretrizes. 

Em caso de erros, sejam de formatação ou em termos de linguagem, o resumo será reprovado; 

 Citações e referências bibliográficas devem ser de acordo com as normas da Ameri-

can Psychological Association (APA), 6ª edição; 

 Os textos podem ser submetidos em português e espanhol; 

 As submissões devem conter a seguinte estrutura: 

- Título do trabalho; 

- Palavras-chave: no máximo 5, divididas por ponto vírgula; 

- Subárea do trabalho; 

- Tipo de trabalho: pesquisa em andamento, pesquisa concluída ou relato profissional; 

- Texto do resumo em um único parágrafo, devendo possuir de 600 a 900 palavras, de-

vendo conter em negrito no decorrer do texto os seguintes tópicos: 

i. Introdução (contendo fundamentação teórica); 



 
ii. Objetivo(s); 

iii. Métodos e análise de dados (se for o caso); 

iv. Resultados e Discussão (se for o caso); 

v. Conclusões ou considerações finais (se for o caso); 

vi. Implicações teóricas e práticas (se for o caso); 

vii. Referências bibliográficas (Formato APA e que tenham sido citadas no texto); 

- O resumo não deve conter figuras, tabelas ou quadros, que, todavia, poderão ser apre-

sentados durante o evento. 

 

Norma para apresentação dos trabalhos aprovados 

O pôster é um meio de comunicação visual e fonte de informação do trabalho que, após sele-

cionado e classificado pela Comissão Científica, será exposto e complementado por apresenta-

ção no local da Sessão de exposição indicada pela Comissão Científica. 

É obrigatória a inscrição de pelo menos um autor e a presença do mesmo no momento 

da Apresentação do pôster. Data e horário serão comunicados pela organização do Congresso 

com a devida antecedência. 

No conteúdo do pôster devem estar especificados: 

 Título do trabalho; 

 Nome, vínculo institucional e e-mail do(s) autor(es) do trabalho; 

 O material a ser exposto no pôster deve possuir a mesma estrutura indicada para 

submissão do resumo, conforme o tipo de trabalho; 

 As seguintes medidas devem ser observadas na confecção do pôster: na largura o 

pôster deve ter exatamente 90 cm e na altura o pôster deve ter exatamente 100 cm e possuir 

cordão para fixação no local da apresentação; 

 Para a elaboração do pôster, sugerimos utilizar para os títulos fonte no tamanho 

72pts em negrito; para os subtítulos, utilize fonte no tamanho 32pts em negrito; o texto deve 

ser escrito com fonte 30pts. 

 


