
 

II Simpósio Paradesportivo Carioca 

 

Critérios para submissão e seleção de trabalhos científicos 

 A Comissão Científica do II Simpósio Paradesportivo Carioca apresenta os 

critérios para envio e aceite dos Temas Livres a serem apresentados na forma PÔSTER 

no evento. 

Os trabalhos submetidos serão avaliados por dois membros da Comissão 

Científica do II Simpósio Paradesportivo Carioca e/ ou pesquisadores da área para 

avaliação do mérito científico. Caso haja discordância quanto ao julgamento, será 

solicitado o parecer de um terceiro profissional.  

A partir de seus pareceres, o trabalho científico receberá uma das avaliações: 1) 

aceito; 2) recomendado com correções obrigatórias ou 3) rejeitado. Caso seja 

recomendado (2), os pareceres serão encaminhados ao(s) autor(es) para revisão e ajustes 

das pendências. Na condição 3, o autor receberá um e-mail com os pareceres que 

justificaram a reprovação. No caso de aceite (1), o trabalho será publicado no 

periódico Cadernos UNISUAM de Pesquisa e Extensão (ISSN: 2317-5028).  

1 – Dos temas 

  Serão aceitos para avaliação, estudos originais ou relatos de casos, em forma de 

resumo, que estejam relacionados aos seguintes temas: 

 - Iniciação Paradesportiva; 

- Avaliação no Paradesporto; 

- Treinamento Paradesportivo de Alto Rendimento; 



 

2 – Do prazo de inscrição e divulgação do aceite  

- O prazo para envio de trabalhos: 15/05/2016; 

- Os resultados sobre a seleção dos trabalhos enviados serão divulgados pela 

Comissão Científica em 20/05/2016. 

3 – Da submissão e apresentação  

Os trabalhos científicos deverão ser submetidos por meio do e-mail 

paradesportivo@unisuam.edu.br, próprio do evento. 

 O trabalho deverá ser submetido pelo autor responsável, ficando sob sua 

responsabilidade a ordem de citação dos coautores, bem como a grafia correta do nome 

dos mesmos. 

Serão enviadas por e-mail a confirmação do recebimento e aceite do trabalho, a 

indicação do formato da apresentação e o local, data e hora da apresentação. 

4 – Regras para o envio 

O resumo do trabalho deverá ser redigido e apresentado de acordo com os 

critérios a seguir: 

a) O resumo deve ser apresentado em forma estruturada, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples e texto justificado, margem de 2,5cm,  

incluindo os seguintes itens: título, introdução, objetivo, métodos, resultados e 

conclusões. 

b) O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 350 palavras (sem incluir o 

título, autores e instituição) em parágrafo único e deve ser seguido de três palavras-
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chave (descritores). Recomendamos o uso do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde 

(http://decs.bvs.br/). 

c) Autor(es): Escrever o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), especificando o  

apresentador.  

d) Indicar a(s) instituição(ões) de origem, cidade e estado onde o trabalho foi 

realizado, endereço e e-mail do autor correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


