
 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O Congresso Internacional de Futsal (International Congress of Futsal – ICFutsal) 2022 

será realizado entre os dias 30 de junho e 03 de julho de 2022, na cidade de Carlos 

Barbosa/RS, de forma presencial e com transmissão online. O ICFutsal 2022 contará com 

palestras, mesas redondas, oficinas teórico-práticas e etapa científica. Para submissão de 

trabalhos para a etapa científica, siga rigorosamente as orientações descritas abaixo 

(formato: resumo simples). 

 O resumo deverá ser enviado exclusivamente via email para o endereço 

submissaoicfutsal@gmail.com até o dia 01 de Maio de 2022. 

 O texto do trabalho submetido deverá ser redigido em Português, Inglês ou 

Espanhol. 

 Somente pode ser enviado um único trabalho por autor (primeiro autor), não 

havendo limite para quantidade de trabalhos em coautoria. 

 Os nomes completos do autor e coautores, em ordem, seus respsectivos grupos de 

pesquisa (se houver) e instituições (afiliação) deverão ser digitados nos campos 

determinados pelas normas. 

 O resumo deverá ser enviado em formato word, seguindo rigorosamente as 

normas descritas a seguir. Sugerimos fortemente a utilização do template 

dispinível. 

 Quantidade máxima de autores por trabalho: 6 (seis). 

 Os trabalhos serão avaliados por professores/pesquisadores mestres e doutores 

membros da Comissão Científica do evento e toda a comunicação será realizada 

através do email do autor responsável. 
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TIPOS DE TRABALHO E TEMÁTICAS 

 

 Serão aceitos trabalhos finalizados ou em andamento, do tipo original, revisão de 

literatura ou estudo de caso, de temática livre, que se relacionem com as 

modalidades Futsal e Futebol.  

 

FORMATO DO RESUMO 

 

Siga as recomendações abaixo para uma melhor visualização do seu trabalho nos anais 

do congresso. 

 O template modelo para a escrita do resumo está disponível no site oficial do 

evento (www.l2sport.com.br). Sugerimos fortemente o seu uso.  

• Orientações gerais: O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, estruturado, 

justificado, com fonte Times New Roman, com espaçamento simples, sem recuo 

à direita e à esquerda e sem espaçamento antes e depois de parágrafos. Orientação: 

retrato. Margem: superior, inferior, esquerda e direita: 2,0 cm. Pode ser utilizado, 

no máximo, 1 tabela (ou figura) com o devido título escrito acima da mesma. Todo 

o arquivo (incluindo título, autores, afiliações, email do autor correspondente, 

texto, tabela ou figura, palavras-chave e agradecimentos [se houver]) deverá 

conter de 400 a 500 palavras. 

• Título: O título deve ser escrito em negrito, centralizado e em caixa alta. (fonte: 

Times New Roman; tamanho: 12; negrito; centralizado). Após esse tópico, deve-

se dar um espaço antes de iniciar o próximo tópico. 

• Autor e coautores: Deve ser escrito os nomes completos (sem abreviação) do 

autor e coautores, em letra normal, centralizado e sem negrito, um seguido do 

outro, separado por vírugula e com o número identificador de sua afiliação à frente 

do nome (sobrescrito e sem espaço). Autores e coautores com a mesma afiliação 

devem repetir o número. (fonte: Times New Roman; tamanho: 12; normal; 
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centralizado). Após esse tópico, deve-se dar um espaço antes de iniciar o próximo 

tópico. 

• Afiliações e email do autor correspondente: Cada número identificador da 

afiliação dos autores deve ser escrito no início das informações (sobrescrito e sem 

espaço). As informações devem conter o grupo de pesquisa (se houver), a 

instituição de vínculo, estado e país de cada um dos autores, em itálico, 

centralizado e sem negrito, um seguido do outro, separado por ponto e vírugula 

(;). Autores e coautores com a mesma afiliação não precisam repetir as 

informações. (fonte: Times New Roman; tamanho: 10; itálico; centralizado).  

• Logo abaixo, sem espaço, deverá conter o email do autor correspondente (autor 

que será o contato com a organização do evento), escrito normal (sem itálico) e 

alinhado à direita. (fonte: Times New Roman; tamanho: 10; normal; alinhado à 

direita). Após esse tópico, deve-se dar um espaço antes de iniciar o próximo 

tópico. 

• Texto: O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, fonte: Times New Roman, 

tamanho: 12, normal, justificado e estruturado de acordo com os tópicos (devem 

ser apontados em negrito) a seguir: 

Introdução: a introdução deve ser direta, conter a justificativa objetiva para o 

estudo, não é necessário incluir referências (opcional) e sem realizar uma revisão 

extensa. 

Objetivo: descrever objetivo principal do estudo. 

Materiais e Métodos: esta seção deve descrever os experimentos (quantitativa e 

qualitativamente) e os procedimentos em detalhes suficientes que permitam que 

outros pesquisadores reproduzam os resultados ou deem continuidade ao estudo e 

deverá conter: a descrição clara da amostra utilizada; identificação dos métodos, 

aparelhos e procedimentos utilizados; descrição breve dos métodos utilizados; 

quando pertinente, incluir a análise estatística e/ou os programas utilizados. 



 

 

Resultados: apresentar os resultados em sequência lógica no texto. Pode-se 

utilizar, no máximo, 1 tabela ou figura (opcional). Não repetir os resultados das 

tabelas no texto, enfatizar os principais resultados. Apresentar apenas os seus 

resultados, não comparar com outros descritos na literatura. 

Conclusão: a conclusão deve ser clara e concisa, baseada no objetivo e nos 

resultados obtidos. Recomendações podem ser incluídas, quando relevantes. 

Após esse tópico, deve-se dar um espaço antes de iniciar o próximo tópico. 

• Palavras-chave: Mínimo 3 e máximo 5, separadas por ponto e vírgula (;). (fonte: 

Times New Roman; tamanho: 12; normal; justificado). Após esse tópico, deve-se 

dar um espaço antes de iniciar o próximo tópico. 

• Agradecimentos: Se houver. 

 

IMPORTANTE 

 

• Utilizar o template para normatização do resumo. 

• Só serão recebidos trabalhos em formato word e devidamente dentro das normas. 

Trabalhos fora das normas serão automaticamente rejeitados. 

• Os anais do ICFutsal 2022 estará disponível no site oficial do evento 

www.l2sport.com.br, sendo de inteira responsabilidade do(s) autor(es) a forma e 

o conteúdo apresentados. 

• Para cada trabalho apresentado será emitido um um único certificado contendo os 

nomes do autor e coautores na forma e sequência digitadas no trabalho. 

• Todas as comunicações da Etapa Científica e os certificados serão enviadas para 

o endereço de email informado no trabalho. 
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CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO 

 

Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições: 

 Trabalho enviado fora do prazo de submissão. 

 Resumo fora do padrão especificado e com formatação inadequada. 

 Trabalhos na íntegra. 

 Mais de 1 trabalho com o mesmo autor principal (neste caso, o primeiro será 

mantido e os demais excluídos). 

 Trabalhos do tipo: propostas de projeto de pesquisa. 

 Trabalhos não relacionados com a temática do evento. 

 Trabalhos sem relevância específica para a área/temática do evento. 

 Trabalhos que não se relacionarem com o Futsal ou Futebol. 

 Trabalhos com 7 ou mais autores. 

 

INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

 É obrigatória a inscrição do primeiro autor no evento. 

 O trabalho poderá ser apresentado pelo autor ou qualquer um dos coautores que 

estiver incrito (inscrição paga) no evento. 

 A apresentação será realizada somente mediante a confirmação da inscrição do 

primeiro autor e do coautor apresentador (caso esse não seja o primeiro autor) no 

evento. 

 Formas de apresentação: pôster (painel) ou e-pôster (slide). 

1. Apresentação pôster (painel): será realizada pelo autor inscrito de forma 

presencial no evento; medida do painel: 90 cm (largura) x 100 cm (altura); o 

layout padrão será enviado para os emails dos autores correspondentes dos 

trabalhos aprovados. 



 

 

2. Apresentação e-pôster (slide): será realizada pelo autor inscrito de forma online 

no evento; slide único; um layout padrão será enviado para os emails dos 

autores correspondentes dos trabalhos aprovados.  

 Os layouts modelos, bem como todas as informações das apresentações, serão 

enviadas para os emails correspondentes dos trabalhos aprovados. 

  

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

 

• Não serão realizados cancelamentos e/ou reembolso de inscrições pagas por 

autores de trabalhos aceitos. 

• Casos extremos devem ser informados à organização do evento. 

 

PREMIAÇÕES 

 

Trabalhos mais bem avaliados 

 

• Os 3 (três) trabalhos mais bem avaliados pela Comissão Científica (resumo + 

apresentação) serão premiados: 1º colocado: R$ 1.000,00 + Medalha do 

ICFutsal 2022; 2º colocado: R$ 750,00 + Medalha do ICFutsal 2022; 3º 

colocado: R$ 500,00 + Medalha do ICFutsal 2022. A premiação será paga para 

o autor correspondente de cada um desses trabalhos premiados. 

 

Participação de Grupos de Pesquisa 

 

• Os 3 (três) Grupos de Pesquisa com mais trabalhos aprovados no envento seão 

premiados com uma Medalha do ICFutsal 2022. As medalhas serão entregues 

para um representante de cada um desses Grupos. 

 



 

 

AVISOS 

 

• As principais informações sobre a Etapa Científica, bem como o resultado final 

das avaliações dos trabalhos serão divulgadas no site do evento 

(www.l2sport.com.br). 

• Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos ANAIS DO INTERNATIONAL 

CONGRESS OF FUTSAL 2022. 

• A taxa de inscrição realizada não será devolvida, mesmo que o trabalho não seja 

apresentado. 

• Após a aprovação dos trabalhos, nenhuma alteração poderá ser realizada. Sugere-

se uma conferência criteriosa dos autores e conteúdo antes da submissão do 

resumo. 

• Emails de lembrança para os autores principais de trabalhos aprovados que não 

realizarem as inscrições, de acordo com as normas descritas acima, serão enviados 

para o endereço do autor correspondente. 

• Os trabalhos aprovados que não cumprirem com os prazos e normas de inscrição 

determinados, não poderão ser apresentados e não serão publicados nos anais do 

evento, sendo, automaticamente excluídos. 

• Casos não descritos nestas normas serão analisados e julgados pela Comissão 

Organizadora e Comissão Científica do ICFutsal 2022. 

  

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS: submissaoicfutsal@gmail.com   
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