1. Cada resumo deverá ser submetido a somente uma das duas categorias: (1) Tema Livre (Comunicação
Oral) e (2) Pôster.
2. Os resumos aprovados para as categorias (1) Tema Livre (Comunicação Oral) e (2) Pôster poderão ter
a sua forma de apresentação alterada pela Comissão Científica para melhor organização das sessões
temáticas, devido ao limite de comunicações orais em virtude do fator tempo.
3. Independente da categoria escolhida, cada participante poderá enviar somente 1 (um) trabalho como
primeiro-autor. Não existe limite para coautorias.
4. Só serão aceitos trabalhos concluídos e inéditos, ou seja, que não tenham sido previamente
apresentados em eventos científicos nacionais ou internacionais. A Comissão Científica adotará como
critérios para seleção dos trabalhos a serem apresentados: formatação adequada, adequação à área
temática escolhida; sequencia das ideias (organização e clareza); consistência de argumentação; registro
linguístico (clareza e correção).
5. Os resumos deverão ser encaminhados ao e-mail cmhufpa@gmail.com até o dia 11 de outubro de
2019. A relação de resumos aceitos para apresentação será divulgada até o dia 25 de outubro de 2019.
6. Formatação dos resumos (Oral ou Pôster): Fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples e
justificado. O Título deve ser apresentado em letras maiúsculas, com parágrafo justificado, em negrito,
ocupando no máximo 20 palavras. O(s) nome(s) do(s) autor(es), seguido pelo endereço eletrônico (email) do primeiro autor, nome(s) da(s) instituição(ões) envolvida(s) e agradecimentos a órgão(s)
financiador(es) (se houver) devem ser apresentados com letras maiúsculas/minúsculas, com parágrafo
justificado, ocupando no máximo 50 palavras. O texto deve ser apresentado em parágrafo único,
justificado, ocupando no máximo 400 palavras e contendo obrigatoriamente: Introdução, Objetivo(s),
Método(s) (descrição da amostra, instrumentos, procedimentos e análise de dados), Resultados e
Conclusão. Os principais resultados devem ser apresentados com informações numéricas, a partir do
tratamento estatístico utilizado, com indicação do nível de significância das análises, quando for o caso.
Não serão aceitas figuras ou tabelas.
7. A publicação do trabalho só ocorrerá mediante o pagamento da taxa de inscrição pelo primeiro autor
até 31 de outubro de 2019.
8. O trabalho será publicado nos Anais do 1º Congresso de Ciências do Movimento Humano, em versão
eletrônica, sendo de inteira responsabilidade do(s) autor(es) a forma e o conteúdo apresentados. Para cada
trabalho apresentado será emitido um único certificado com o nome de todos os autores.

