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 V SEMINÁRIO INTERNACIONAL E XIX CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

DA ANDE-2017 

 

 

Objetivo Geral - O V Seminário Internacional e XIX Curso de Capacitação Técnica da 

ANDE-2017 visa disseminar o conhecimento em esportes paralímpicos, com ênfase nas áreas 

direcionadas às pessoas com paralisia cerebral, subsidiar o trabalho desenvolvido nas 

modalidades Futebol de Sete – PC, Petra, e Bocha Paralímpica, estabelecendo uma conexão 

necessária entre o saber prático e o científico, vinculados à prática de atividade física e 

esportes para pessoas com deficiência. 

Objetivos específicos - Proporcionar o intercâmbio de conhecimentos e experiências na área 

de Esportes Paralímpicos, através da exposição de trabalhos em forma de pôsteres ou oral. 

Capacitar, com conhecimentos técnicos e táticos, profissionais que atuem com as 

modalidades Futebol de Sete – PC e Bocha Paralímpica, nos principais clubes filiados e 

vinculados a ANDE e que desenvolvam trabalhos voltados à pratica esportiva das pessoas 

com paralisia cerebral. Público alvo – Profissionais de Educação Física, fisioterapeutas, 

profissionais de áreas afins e estagiários que atuam em clubes filiados e vinculados à ANDE.  

Organização: ANDE, CPB e Academia Paralímpica Brasileira. 

Data– 25 a 29 de Janeiro de 2017 

Local –WINDSOR MARAPENDI  

Endereço: Barra da Tijuca Rio de Janeiro, Av. Lúcio Costa, 5400 - Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro - RJ, 22630-012 

Telefone: (21) 2195-9900 

 

Data limite para inscrição e envio dos Resumos: 21 de Outubro de 2016. 

 

Normas para apresentação de Pôsteres:  

 

ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Informações iniciais 

1. O resumo deverá ser enviado exclusivamente para o e-mail seminario@ande.org.br 

2. Para enviar o resumo, preencher a ficha de inscrição e anexar o arquivo do trabalho 

no formato Word. 

3. Deve ser indicada a área temática do Seminário. 

4. A inscrição no seminário é obrigatória para o primeiro autor do trabalho. 

5. Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais, sendo o conteúdo apresentado de 

inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

6. Para cada trabalho apresentado, será emitido um único certificado com o nome de 

todos os autores. 

7. Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de e-

mail cadastrado na inscrição do seminário 

https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=799&q=windsor+marapendi+endere%25C3%25A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLjZMMi7L0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcVLDD8wAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwibx4W6qO7OAhWDiZAKHY7XAMsQ6BMIpAEwFg
https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=799&q=windsor+marapendi+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLjZMMi7L0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAw_JzEQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwibx4W6qO7OAhWDiZAKHY7XAMsQ6BMIpwEwFw
mailto:seminario@ande.org.br
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 8. Cada autor poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho como primeiro autor. Não há 
limite de trabalhos como co-autor. 

Datas importantes 

• O prazo para submissão dos trabalhos será até o dia 21 de Outubro de 2016. 

• A data de divulgação dos trabalhos aceitos e da forma de apresentação será dia 15 de 

Dezembro de 2016. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

1. Administração/Gestão e Organização de Eventos em Esportes para Pessoas com 

Deficiência.  

2. Inclusão: Educação Física, Esporte Escolar e Lazer.  

3. Inovação, Tecnologia e Adaptações na prática de esporte para pessoas com 

deficiência.  

4. Classificação Funcional nos Esportes para pessoas com paralisia cerebral.  

5. Atividade física e saúde para pessoas com deficiência.  

 

6.Avaliaçao físico/motora e Fisiologica em atletas com deficiências 

 

Formato do resumo 

Siga adequadamente as recomendações abaixo para inscrever seu trabalho: 

1. Título: Letra Times New Roman 14 - letra MAIÚSCULA e negrito. Máximo de duas 

linhas. 

2. Autores: Acrescentar um espaço simples e na linha seguinte colocar em sequência, os 

autores do trabalho (SOBRENOME EM LETRA MAIÚSCULA, iniciais do nome). 

Os nomes dos autores devem ser separados por vírgulas. 

3. Instituição: Acrescentar um espaço simples e na linha seguinte, colocar a instituição 

dos autores, cidade e estado. 

4. O resumo deve ser escrito em um parágrafo único, como no máximo 300 palavras, e 

deve conter: 

a. Introdução; 

b. Objetivo; 

c. Metodologia (população, protocolos e tratamento estatístico); 

d. Resultados (podem ser utilizadas tabelas e gráficos, nas cores: preto, branco e 

cinza); 

e. Considerações finais; 

f. Palavras-chaves (no mínimo 3). 

5. Formatação do texto: Papel A4, Letra Times New Roman 12 (exceto o título que 

deverá ser Times New Roman 14), espaço simples, parágrafo único e justificado, 

margens de 3 cm. O conteúdo não poderá exceder uma folha. 

6. Não será permitida a substituição do arquivo por qualquer outra versão após a 

submissão. 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE POSTERS: 

 

Esta modalidade se destina a apresentação de trabalhos desenvolvidos (estudo de caso, 

revisões sistemáticas e outros) e relatos de experiências, de acordo com as áreas temáticas. 

 

1. Os trabalhos serão apresentados na forma visual, afixados em local destinado 

para o agrupamento de pôsteres e divididos por sub temas que se inter-

relacionam ou se complementem.  

 

2. O pôster apresentado em painel com dimensões de 120cm de altura por 90 cm de 

largura, deverá permanecer exposto no local indicado para tal, de acordo com o 

tempo destinado à sessão, com a presença do relator para explanação do seu 

trabalho durante o horário determinado para a apresentação e avaliação.  

 

 

3. A afixação do pôster e o material necessário para este fim, será de total 

responsabilidade dos autores.  

 

DA PARTICIPAÇÃO. 

1. A organização do V Seminário Internacional e XIX Curso de Capacitação 

Técnica da ANDE-2017, disponibilizará aos clubes filiados e devidamente 

em dia com suas obrigações estatutárias duas (2) vagas com as despesas de 

deslocamento, hospedagem e uma alimentação desde que o clube apresente 

no prazo acima estabelecido uma apresentação oral ou um pôster. A não 

apresentação de trabalhos, não impedirá a inscrição ou participação no 

seminário, mas a organização, ANDE ∕ CPB ∕Academia Paralímpica 

Brasileira, não arcará com as despesas de deslocamento.  

 

2. A organização do V Seminário Internacional e XIX Curso de Capacitação 

Técnica da ANDE-2017, disponibilizará aos clubes vinculados e, 

devidamente em dia com suas obrigações estatutárias, uma (1) vaga com as 

despesas de deslocamento, hospedagem e uma alimentação. Fica 

condicionado que o clube apresente no prazo acima estabelecido uma 

apresentação oral ou um poster. A não apresentação de trabalhos, não 

impedirá participação nem a inscrição mas a organização do evento, ANDE ∕ 

CPB ∕Academia Paralímpica Brasileira, não arcará com despesa de 

deslocamento. 

 

3. A organização do O V Seminário Internacional e XIX Curso de Capacitação 

Técnica da ANDE-2016,disponibilizará ao público externo quarenta (40) 
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 vagas. Terão direito a hospedagem e a uma alimentação para aqueles 

classificados entre os vinte primeiros,desde que apresente no prazo acima 

estabelecido uma apresentação oral ou um pôster. A não apresentação de 

trabalhos eliminará o postulante a vaga. 

 

4. Será expedido certificado somente aos participantes que tiverem 85% de 

presença. 

 


