XIII JORNADA ACADEMICA – UEPA Campus Altamira
“Produção e difusão do conhecimento científico para transformação
social da região do Xingu”

18 a 22 de Novembro de 2019

Edital de Submissão de Trabalhos
Altamira-PA, 08 de agosto de 2019
A XIII Jornada Acadêmica da UEPA Altamira será realizada no período de 18 a 22 de
novembro de 2019, na Universidade do Estado do Pará - Campus Universitário de Altamira. O evento
tem como objetivo reunir e favorecer a interação entre os acadêmicos dos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Matemática, Engenharia Ambiental e Comunidade para tratar da conjuntura política atual
envolvendo Educação, Saúde, Ciência e Ambiente.
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Favor siga rigorosamente as orientações para envio de trabalhos
Período de submissão dos trabalhos: 12 de agosto a 16 de setembro de 2019.
Os autores têm duas possibilidades de submissão, no formato de artigo ou resumo expandido.
O formato de artigo implica na apresentação oral do trabalho e na forma de resumo expandido a
apresentação é no formato de banner.
Caso os autores sejam de outros municípios, a apresentação poderá ser realizada por meio de
vídeo. Para isso, o autor deverá gravar um vídeo com duração de 10 minutos (apresentação oral) ou 5
minutos (banner), apresentando o seu trabalho e enviar para o e-mail que será disponibilizado pela
coordenação científica.
Cada interessado poderá submeter até dois trabalhos, como primeiro autor, independente da
categoria e até quatro trabalhos como coautor; não serão aceitos trabalhos com mais de 6 autores. Só
serão aceitos trabalhos em Português.
FORMATO DO ARTIGO
➢
O ARTIGO, com no máximo 6 (seis) autores, deverá ter de 05 (cinco) a 08 (oito) laudas no
formato A4 com 2,5 cm de margem de cada lado (superior, inferior, direita, esquerda), no editor de texto
Word for Windows 6.0 ou superior, digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre linhas.
O teor científico do artigo deve ser pesquisa concluída com apresentação de resultados. Serão aceitos
resultados preliminares. Serão aceitas pesquisas bibliográficas. O título do artigo deverá estar na 1ª linha
em caixa alta, em negrito e centralizado, pular uma linha e citar o nome do autor seguido dos coautores
centralizados, sem a titulação acadêmica, seguindo a sequência: nome, sobrenome, sem abreviações e
separados por vírgula. Na linha seguinte identificar a instituição do autor principal. Pular uma linha e
iniciar o resumo com no máximo 250 palavras, pular uma linha e digitar palavras-chave, pular linha e
iniciar o texto. Todo parágrafo deve ter recuo de 1,25 cm na primeira linha e o espaçamento entre os
parágrafos deve ser de 0pt (não utilizar o espaçamento automático). Cada artigo poderá ter no máximo
5 figuras e/ou gráficos e/ou tabelas e/ou quadros, não cumulativos, numerados em algarismos arábicos
e legendados. As figuras e gráficos deverão vir em formato TIFF ou JPEG com resolução de 300 dpi.
As figuras não poderão ter altura maior que 6 cm. As tabelas e quadros deverão estar em forma de texto.
- Devem constar destacados os seguintes tópicos: a) Título: todo em caixa alta, negrito e centralizado;
b) Identificação: colocar em sequência o nome e sobrenome do autor e coautor(es), separados por
virgulas, sem nenhum tipo de titulação; na linha seguinte, nome da instituição, cidade, estado, país e email de contato do 1° autor do trabalho (evite descrição muito detalhada, referenciando apenas a mais
relevante); c) Resumo: deve conter introdução, objetivo, metodologia de forma sintética, resultados e
conclusão; o texto deve conter no máximo 250 palavras, sem parágrafos, justificado com espaçamento
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entre simples (1,0) entre linhas; d) Palavras-chave: destacar de três a cinco palavras-chave; e)
Introdução: deve vir em forma textual, com destaque para os objetivos; f) Materiais e Métodos:
descrever a amostra, métodos e protocolos utilizados, bem como as análises utilizadas, quando for o
caso; g) Resultados e Discussão: é obrigatória a apresentação dos principais dados, de preferência em
forma de tabela, ou em texto que apresente claramente os valores e/ou descrições claras dos resultados
do estudo. Não serão aceitos resumos com frases como: “os resultados serão apresentados ...” ou
“foram encontradas diferenças...” sem apresentar nenhuma evidência; h) Conclusão: concluir
claramente a partir do objetivo proposto; i) Referências: utilizar o sistema autor-data de acordo com
as normas da ABNT (NBR 6023/2018).
FORMATO DO RESUMO EXPANDIDO
➢
O RESUMO EXPANDIDO com no máximo 6 (seis) autores, deverá ter no mínimo 02 (duas)
e no máximo 03 (três) laudas no formato A4 com 2,5 cm de margem de cada lado (superior, inferior,
direita, esquerda), no editor de texto Word for Windows 6.0 ou superior, digitado em fonte Arial,
tamanho 12, espaçamento simples (1,0) entre linhas, parágrafo único e justificado, sem incluir gráficos
ou figuras.
- Devem constar destacados os seguintes tópicos: a) Título: todo em caixa alta, negrito e centralizado,
contendo no máximo 2 linhas; b) Identificação: colocar em sequência o nome e sobrenome do autor e
coautor(es), separados por virgulas, sem nenhum tipo de titulação; na linha seguinte, nome da
instituição, cidade, estado, país e e-mail de contato do 1° autor do trabalho (evite descrição muito
detalhada, referenciando apenas a mais relevante); c) Introdução: deve vir em forma textual, com
destaque para os objetivos; d) Materiais e métodos: descrever a amostra, métodos e protocolos
utilizados, bem como as análises utilizadas, quando for o caso; e) Resultados e Discussão: é obrigatória
a apresentação dos principais dados, de preferência em forma de tabela, ou em texto que apresente
claramente os valores e/ou descrições claras dos resultados do estudo. Não serão aceitos resumos com
frases como: “os resultados serão apresentados ...” ou “foram encontradas diferenças...” sem apresentar
nenhuma evidência; f) Conclusão: concluir claramente a partir do objetivo proposto; g) Referências:
sistema autor-data de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023/2018); h) Palavras-chave: destacar
de três a cinco palavras-chave no final; i) Eixo temático: deve ser destacado qual eixo temático o tema
do resumo está voltado.
ENVIO DO RESUMO
- O trabalho deverá ser enviado unicamente via site: https://www.even3.com.br/xiiijoauepa/.
- O cadastro obrigatório deve ser do primeiro autor do trabalho, nunca do coautor, pois os dados do
cadastro no e-mail serão usados para a emissão de certificados e crachá (evitando também problemas
de envio de correspondência).
- Certifique-se que o arquivo está anexado, que o primeiro autor do trabalho é o que foi cadastrado com
os dados e aguarde o e-mail de confirmação de envio.
- Não serão aceitos trabalhos enviados fora do período de submissão.
- Os trabalhos aprovados farão parte do material que será utilizado para a elaboração dos Anais da
Jornada Acadêmica, UEPA - Campus Altamira.
CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO
- Os trabalhos submetidos a XIII Jornada Acadêmica de Altamira serão avaliados pela Comissão
Científica, tendo esta, autonomia para aceitar ou recusar o trabalho, não cabendo recurso.
- Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições: trabalho enviado fora do prazo, fora do padrão
especificado, com formatação inadequada, mais de três trabalhos como 1º autor, trabalhos do tipo:
propostas de projeto de pesquisa, com materiais e métodos e/ou análise estatística ausentes ou

XIII JORNADA ACADEMICA – UEPA Campus Altamira
“Produção e difusão do conhecimento científico para transformação
social da região do Xingu”

18 a 22 de Novembro de 2019
inadequadas, apresentação insuficiente de resultados, estudos de caso ou relatos de experiência não
adequadamente justificados ou sem apresentação de resultados.
EIXOS TEMÁTICOS
1.
2.
3.

Formação de Educadores e Práticas Curriculares.
Saúde, Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida.
Tecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente.

AVISOS
- Para a participação do evento é necessária a inscrição no evento.
- O candidato inscrito poderá participar de um minicurso e uma oficina, roda de conversa e apresentar
trabalhos.
- A taxa de inscrição não será devolvida mesmo que o trabalho não seja apresentado e/ou o candidato
não participe do evento.
- Apenas serão aceitos trabalhos inéditos que não tenham sido apresentados em congressos nacionais
ou internacionais ou submetidos à publicação. O não cumprimento de quaisquer das instruções descritas
implicará automaticamente na rejeição da publicação do trabalho na XIII Jornada Acadêmica.
- Os certificados serão disponibilizados no site com as informações preenchidas no cadastro e o
certificado será emitido contendo autores e coautores na forma e sequência digitadas no momento do
cadastramento. Evite problemas conferindo seu cadastro antes de confirmar.
FAVOR PREENCHER O CADASTRO OBRIGATORIAMENTE COM OS DADOS DOS AUTORES
DO TRABALHO.
ORIENTAÇÕES PARA CITAÇÃO NO TEXTO
- O sobrenome do autor deverá ser escrito com a primeira letra maiúscula, seguida do ano da publicação,
como no exemplo: Macedo (2008); Macedo e Fontes (2007); Macedo, Fontes e Silva (2010), quando
houver mais de quatro (4) autores: Macedo et al. (2007).
- Para citação onde o nome do autor e ano estejam entre parênteses, deverão ser separados por vírgula,
em letras maiúsculas como no exemplo: (MACEDO, 2007). Entre autores e obras utiliza-se o ponto e
vírgula para separá-los, exemplo: (MACEDO; FONTES, 2007; SILVA, 2010), e quando a citação
contiver mais de três autores (MACEDO et al., 2000).
- Citações DIRETAS com até três (3) linhas devem permanecer com a mesma fonte do texto, com a
citação do sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação e da página
utilizada, como no exemplo: (MACHADO, 2007, p. 58).
- Citações DIRETAS com mais de três (3) linhas deve ser recuadas (4 cm), em letra tamanho 10 e com
espaçamento entre linhas simples.
Exemplo:
O significado preciso que a prática esportiva tem para o indivíduo está ainda para ser determinado e,
talvez, jamais se poderá compreendê-lo em toda a sua complexidade. Além disso, deve-se considerar,
também, toda a personalidade atlética que está em causa, assim como a resposta a diferentes e
complexas necessidades conjuntas com suas opostas e desiguais e, em alguns casos, obscuras funções, que
o esporte pode preencher. Junte-se ainda a influência determinante do meio em que o jogo tem lugar e,
em relevância, os espectadores que o assistem. (MACHADO et al., 2008, p.227).

- Os quadros, as tabelas e as figuras deverão ser numeradas em algarismos arábicos, legendados e
incluídos no texto.
ORIENTAÇÕES PARA AS REFERÊNCIAS
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- As referências, contendo somente os autores citados no trabalho, deverão ser apresentadas em
ordem alfabética ao final do trabalho. Citar todos os autores do trabalho, não citar “et al.”.
- Não deve haver recuo na primeira linha
Exemplos:
Livro
MATTHIESEN, S. Q. Atletismo se aprende na escola. 1.ed. Jundiaí: Fontoura, 2004.
Capítulo de Livro
BECKER JUNIOR, B.; TELÖKEN, E. A criança no esporte. In: MACHADO, A.A. Especialização
esportiva precoce: perspectivas atuais da psicologia do esporte. Jundiaí: Fontoura, 2008. p. 17-34.
Monografia/Dissertação/Tese
MACHADO, A. A. Aspectos psicopedagógicos da competição esportiva escolar. 1996, 90f.
Monografia (Graduação em Educação Física). Universidade do Estado do Pará, Santarém.
MACHADO, A. A. Aspectos psicopedagógicos da competição esportiva escolar. 1996, 90f.
Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
MACHADO, A. A. Aspectos psicopedagógicos da competição esportiva escolar. 1996, 190f. Tese
(Doutorado em Educação Física). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
Artigos de Periódicos
MACHADO, A.A.; REBUSTINI, F.; GOMES, R. A.; AMANDIO, J. C. A.; GOUVÊA, F. C.
Alterações dos estados emocionais: relação da faixa etária com as funções esportivas na perspectiva da
psicologia do esporte. Revistas de Saúde Pública, v.6 n.2, p. 39-46, 2007.
Artigos de meio eletrônico
REBUSTINI, F. SILVA, A.B. CALABRESI, C.A.M; MACHADO, A.A. Efeito imediato de duas
intensidades de treinamento sobre os estados de humor em jovens voleibolistas do sexo feminino.
Lectures Educación Física y Deportes, v. 10, n. 80, 2005. Disponível em:
<http://www.efdeportes.com/efd80/humor.htm> Acesso em: 25 set. 2005.
Anais de Eventos
SANTOS, C. V. dos; SILVA, C. D.; CARDOSO, R.; RUBIO, V. H.; OLIVEIRA, L. C. Políticas
públicas e esporte: fatores que levam jovens adolescentes de 10 a 14 anos a participarem do instituto
esporte & educação. 11º Congresso Paulista de Educação Física. In: Anais..., Jundiaí, ISSN 1981-4305,
p. 44, 2007.

Prof. Dr. José Robertto Zaffalon Jr.
Presidente da Comissão Científica

