ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOMOTRICIDADE
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOMOTRICIDADE
REGRAS PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO

1. Faça sua inscrição no evento. Ao encaminhar o trabalho para avaliação,
obrigatoriamente, o autor principal deverá estar inscrito no congresso.
*Participantes estrangeiros que estejam inscritos no congresso, poderão enviar
trabalho científico.
2. O resumo deverá ser enviado para o email:
congresso2019@psicomotricidade.com.br
3. Explicite, no corpo do e-mail de submissão, todas as informações do trabalho (título,
dados do autor e co-autores, instituições a que pertencem e e-mail de contato). Não
será permitida alteração no conteúdo ou na lista de autores e co-autores após
aceitação.
*Não há limitação do número de autores por trabalho e nem de número de trabalhos
por autor.
** Toda a comunicação será feita por este e-mail .
4. No corpo do resumo NÃO poderá haver identificação dos autores ou do serviço de
origem dos trabalhos. Atenção: qualquer identificação de autoria ou de instituição no
corpo do resumo desclassificará automaticamente o tema livre.
5. Os trabalhos científicos aprovados serão apresentados em Sessão Oral de Temas
Livres e concorrerão aos prêmios dos três melhores temas livres do Congresso.
6. Os trabalhos poderão ser encaminhados nos seguintes idiomas: português ou
espanhol. Não haverá tradução simultânea para esta modalidade de apresentação.

7. O resumo deverá ser digitado em Word, fonte Times New Roman tamanho 12 com
espaço 1,5 e não deve conter gráficos, figuras ou tabelas. O número de citações no
resumo não pode ser maior que duas.
8. O texto do resumo deve conter, no máximo, 2500 caracteres, contabilizando os
espaços. O título do trabalho não deve ser contabilizado. O programa de submissão dos
trabalhos fará a contagem automática dos caracteres, bloqueando a digitação quando
não sejam respeitados os limites acima.
9. O resumo deverá conter as seguintes informações:
• Título: Deverá ser limitado ao máximo de 10 palavras, descritas de forma concisa e
clara. Evitar títulos demasiados gerais e uso de abreviaturas e siglas. Deve permitir aos
leitores identificar o tema e ajudar aos centros de documentação a catalogar e a
classificar o material.
• Objetivos: Explicar claramente as premissas teóricas e justificativas do estudo.
• Material e Métodos: Deve fornecer uma descrição metodológica do que foi feito, de
forma clara o suficiente para que outro pesquisador a reproduza ou dê continuidade ao
estudo, permitindo que o leitor com conhecimento razoável sobre o tema e com
acesso aos dados originais possa verificar os resultados apresentados. Evitar uso de
termos imprecisos (aleatório, normal, importante, etc). O uso de análises estatísticas
descritivas e comparativas deve ser estimulado.
• Resultados: Onde são descritos especificamente os resultados do estudo de forma
clara e sintética, baseados na metodologia aplicada.
• Discussão: São discutidos a metodologia e os resultados, utilizando-se a literatura
pesquisada, a fim de argumentar e sustentar o que foi encontrado.
• Conclusão: Parte final do trabalho, na qual são apresentadas as conclusões
alcançadas, com base nos resultados obtidos.
Informações sobre a Seleção de Trabalhos Científicos.
10. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de excluir os trabalhos que não
seguirem as normas estipuladas para o CBPM 2019.

Prazos


Os resumos apresentados deverão ser encaminhados à Comissão de Temas
Livres, para a seleção até a data limite de 10 de setembro de 2019.



A confirmação do aceite dos trabalhos estará disponível no site a partir do dia 20
de outubro de 2019 e o resultado será comunicado por meio do e-mail fornecido
pelo(s) autor(es) no momento da inscrição.



Os trabalhos apresentados durante o Congresso receberão um certificado com o
nome do apresentador, a não ser que todos os autores estejam inscritos no
evento, neste caso, cada um receberá seu certificado.



Serão selecionados 14 temas livres para apresentação.



Os autores dos trabalhos selecionados terão o prazo até 30 de outubro de 2019,
para o envio do texto completo.



Os textos selecionados serão publicados na seção de artigos do site oficial da
Associação Brasileira de Psicomotricidade.

