
III Simpósio de Cultura Corporal e Povos Indígenas & Seminário Práticas 
Corporais e Educação Intercultural 

 
 Normas para envio de trabalho 
 
Modalidades  
Comunicações orais  
Pôsters, painéis fotográficos, vídeos de curta duração 
  
 Inscrição de trabalho 
  
 O III Simpósio de Cultura Corporal e Povos Indígenas & Seminário Práticas Corporais 
e Educação Intercultural também proporcionará aos inscritos submeterem trabalhos na 
modalidade de comunicação oral, pôster, painel fotográfico, vídeo de curta duração. 
Nesse sentido, os trabalhos submetidos devem estar integrados com a temática em 
debate.  Os trabalhos deverão fazer parte de pesquisa em desenvolvimento ou 
concluídas ou relatos de experiência. Os trabalhos serão julgados pelo Comitê 
Científico quanto a pertinência e espaço para apresentação no evento. 
 
Condições gerais  
  
1. Estar inscrito no evento ou ser convidado pela comissão organizadora;  
2. Cada autor poderá inscrever, no máximo, dois trabalhos, seja na condição de autor ou 
de co-autor;  
3. Em caso de trabalhos em co-autoria, os co-autores devem também se inscrever e 
efetuar o pagamento da inscrição.  
4. A taxa de pagamento da inscrição não será devolvida. 
5. Os resumos e os textos completos aprovados pela comissão científica serão 
publicados em CD com ISSN. 
  
Resumo: O resumo deve conter a indicação do tema, introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e conclusão. O resumo do trabalho deve apresentar de 250 a 
500 palavras; fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento simples; sem 
parágrafo, contendo ao final 3 palavras-chave. Incluir no resumo somente texto. 
  
Normas para texto completo 
 
Comunicação Oral: O texto completo deve conter de 08 a 10 páginas, incluindo notas 
e bibliografia para trabalho, gráficos e imagens. 
Pôster: O texto completo deve conter  de 03 a 06 páginas, incluindo imagens, gráficos, 
notas e bibliografia. 
Formatação do texto:  papel tamanho A4; Programa Word for Windows (versão 2003 
ou superior); Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento 1,5; Margens: 
superior e inferior 2,5; esquerda e direita 3,0; Alinhamento justificado; Título em 
maiúsculo, centralizado e em negrito; Nome do(s) autor(es) alinhado à direita depois de 
uma linha de espaço do título; Vinculação institucional, logo abaixo do(s) nome(s) do(s) 
autor(es), também alinhado à direita; Endereço eletrônico logo abaixo da vinculação 
institucional; Depois de uma linha de espaço, o texto do trabalho; Depois de uma linha 
de espaço, a bibliografia, conforme normas da ABNT.  
Ao final do trabalho indicar Grupo de Trabalho Temático e Modalidade  



Recurso disponível para apresentação: data show. 
 
Grupo de Trabalho Temático:  
 

GTT 1 - Saúde e Esporte Indígena – Dr. Itamar Adriano Tagliari (Unicentro); 
Dra. Maria Beatriz Rocha Ferreira (Unicamp). 

 
GTT 2 - Educação Escolar Indígena e Formação de Professores – Dra. Joelma 

Parente Alencar (UEPA); Dra. Marina Vinha (UGD).  
 

GTT 3 - Educação Intercultural na Escola e a Lei 11.645/08 – Dra. Artemis 
Soares (UFAM); Dra. Maria do Socorro Craveiro (UFAC). 

 
GTT 4 - Educação e Criança Indígena – Dra. Beleni Saléte Grando (UNEMAT); 
Ms. Fátima Resende (SEDUC/MT). 

 


