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- 9ª Circular – 
 

Prezados colegas, 

Em primeiro lugar gostaríamos agradecer a participação de todos! O evento 

transcorreu com tranqüilidade e entusiasmo. Foi muito gratificante para toda a equipe 

perceber que todos puderam aproveitar, interagir e participar o máximo possível de toda a 

programação. 

Com o objetivo de finalizar os trabalhos relativos à IX Reunião as SAB Regional 

Sul comunicamos que, conforme a decisão a Assembleia no dia 16 de outubro, será 

publicado em meio digital o caderno de resumos do evento apenas com aqueles trabalhos 

que foram de fato apresentados (incluindo pôsteres). O planejamento é que até janeiro de 

2015 este material esteja disponível no site do evento. 

Para os trabalhos completos será dedicado o volume 2015 (Numero 1) da Revista 

Tecnologia e Ambiente do PPGCA/Unesc. Os artigos deverão ser desenvolvidos de 

acordo com as normas de publicação da revista (segue em anexo ao final desta circular) e 

encaminhados para o e-mail do evento (ixsabsul2014@gmail.com) até o dia 20 de 

fevereiro de 2015. O periódico possui Qualis B4 e tem sua publicação em formato digital 

pela Editora Unesc – Ediunesc. Este número será publicado em maio de 2015. 

Ressaltamos que o encaminhamento do arquivo não garante a publicação, pois haverá 

avaliação do conteúdo pela comissão editorial da revista. 

 

Joinville, 29 de outubro de 2014. 

Comissão Coordenadora 2013/2014 

Beatriz Ramos da Costa 
Representação Santa Catarina 

 
Marcus Vinícius Beber 

Representação Rio Grande do Sul 
 

Josilene Aparecida de Oliveira 
Representação Paraná 



 
 
 

Orientações gerais da Revista Tecnologia e Ambiente do PPGCA/Unesc 

 
Os manuscritos devem ser preparados em português utilizando um editor de texto 

Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, 
folha A4, margens inferior, superior, direita e esquerda de 2,5 cm.  

 
A extensão que sugerimos é de até 20 laudas. 
A primeira página deve incluir: 1) o título do artigo; 2) o nome(s) do(s) autor(es) 

com sua afiliação profissional, acadêmica, 3) nome do autor correspondente com 
endereço completo para correspondência, incluindo e-mail; 4) um resumo em português; 
5) até cinco palavras-chave em português e inglês, listadas em ordem alfabética. 
Arquivos de figuras e gráficos devem ser citados no corpo do texto, porém enviados em 
arquivo separado com extensão .TIF e resolução igual ou maior que 300 dpi. 

Tabelas devem ser citadas no texto, porém enviadas em lauda separada. 
Caso seu artigo possua imagens (figuras, quadros, tabelas, fotografias etc.) ou 

qualquer outra reprodução que não seja de sua propriedade, enviar, como documento 
suplementar, uma Declaração que autoriza o uso de cada imagem ou documento (por 
escrito e com firma reconhecida) em que esteja declarado que o material a ser 
reproduzido em seu artigo (colocar o título do artigo na referida declaração) está liberado 
para esse fim. Qualquer pagamento que tenha de ser feito para a obtenção da autorização 
deverá ser efetuado pelo(s) Autor(es). Caso o original contenha fotografias, a Declaração 
de autorização tem de ser feita pelo fotógrafo e pelas pessoas fotografadas. Em caso de 
fotografias de crianças e jovens, a Declaração deve ser assinada pelos pais ou 
representantes legais. Em algumas situações, há necessidade de pedir autorização dos 
herdeiros ou detentores dos Direitos Autorais. Epígrafes seguem a mesma regra. Citação 
de texto de ficção necessita sempre de autorização, assim como texto e/ou imagem 
protegidos pela legislação e que são obtidos em sites da Internet. 

Citações bibliográficas devem ser digitadas em caixa alta, como indicado: SMITH 
(1990), (SMITH 1990), SMITH (1990: 128), SMITH (1990, 1995), LENT & JURBERG 
(1965), GUIMARÃES et al. (1983). Artigos de um mesmo autor ou seqüências de 
citações devem ser em ordem cronológica.  

Referências: NBR 6023/2003. Informação oriunda de comunicação pessoal, 
trabalhos em andamento e não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, 
mas podem ser indicadas em nota de rodapé na página onde for citada. 

Exemplos de Referências: 
Livros com um autor: 
FULANO, B. Título da publicação. [apenas a primeira letra em maiúscula, a não ser 

em casos de nomes próprios, com destaque em itálico]. Tradução [se houver]: Prenome e 
Sobrenome do tradutor. N.º da Edição. Cidade: Nome da Editora [apenas o nome. por 
exemplo: Autores Associados], Ano da Edição. Exemplo: MARINHO, I. P. Introdução 
ao estudo de filosofia da educação física e dos desportos. Brasília: Horizonte, 1984. 

  
Livros com dois autores: 



 
FULANO, B.; BELTRANO, F. Título da publicação: subtítulo. Cidade: Nome da 

Editora, Ano da Edição. Exemplo: ACCIOLY, A. R.; MARINHO, I. P. História e 
organização da educação física e desportos. Rio de Janeiro: Universidade do Brasil, 
1956. 

Livros com três autores: 
FULANO, B.; BELTRANO, F.; SICRANO, A. Título da publicação: subtítulo. 

Cidade: Nome da Editora, Ano da Edição. Exemplo: REZER, R.; CARMENI, B.; 
DORNELLES, P. O. O fenômeno esportivo: ensaios crítico-reflexivos. 4. ed. São Paulo: 
Argos, 2005. 

Obs.: 
- quando houver mais de três Autores/Organizadores, cita-se o primeiro seguido de 

et al. Exemplo: TANI, G. et al. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem 
desenvolvimentista. São Paulo: EPU, 1988. 

- obras do mesmo Autor/Organizador publicadas no mesmo ano são identificadas 
com acréscimo de letras em minúscula, na seqüência alfabética ascendente. Exemplos: 

(FULANO, Ano da Ediçãoa) 
(FULANO, Ano da Ediçãob) 
- Autor/Organizador diferente com mesmo sobrenome, distingue-se da seguinte 

forma: 
(FULANO, X., Ano da Edição) 
(FULANO, Y., Ano da Edição) 
Partes de livros com autoria própria: 
FULANO, B. Título do artigo/texto. In: BELTRANO, F. (org.). Título da 

publicação: subtítulo. Cidade: Nome da Editora, Ano da Edição. p. xx-xx.  
Exemplo:  
GOELLNER, S. Mulher e Esporte no Brasil: fragmentos de uma história 

generificada. In: SIMÕES, A. C.; KNIJIK, J. D. O mundo psicossocial da mulher no 
esporte: comportamento, gênero, desempenho. São Paulo: Aleph, 2004. p. 359-374. 

Dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso: 
BELTRANO, F. Título: subtítulo. Ano. Paginação. Tipo do documento 

(dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso), grau entre parênteses (Mestrado, 
Doutorado, Especialização em...) - vinculação acadêmica, o local e o ano da defesa.  

Exemplo:  
SANTOS, F. B. Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul: uma análise do 

processo de mudanças ocorridas no período de 1999 a 2002. 2005. 400 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Educação Física, Departamento de Educação Física, UFRGS, 
Porto Alegre, 2005. 

 
Anais de Congressos: 
BELTRANO, F. Título do trabalho. In: XX Congresso, Ano, Cidade. Anais... 

Cidade, Nome da Editora, Ano da Edição. Volume ou nº. p. xx-xx.  
Exemplo:  
SANTOS, F. B.. Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul: uma análise do 

processo de mudanças ocorridas no período de 1999 a 2002. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 14., 2005, Porto Alegre. Anais... Porto 
Alegre: MFPA, 2005. v. 1, p. 236 - 240. 



 
Periódicos: 
FULANO, B. & BELTRANO, F. Título do artigo/texto. Nome do Periódico, 

Cidade, v. xx, n.º x, p. xx-xx, Mês - Ano.  
Exemplo:  
GOMES, I. M.; PICH, S; VAZ, A. F. Sobre algumas vicissitudes da noção de saúde 

na sociedade dos consumidores. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 
27, n. 3, p. 137-151, maio 2006. 

Obs.: quando houver mais de três Autores/Organizadores, cita-se o primeiro 
seguido de et al. 

Jornais: 
FULANO, B. Título do artigo/texto. Nome do Jornal, Cidade, p. xx, Dia Mês - Ano.  
Exemplo:  
SILVEIRA, J. M. F. Sonho e conquista do Brasil nos jogos olímpicos do século 

XX. Correio do Povo, Porto Alegre, p. 25-27. 12 abr. 2003. 
Legislação: 
LOCAL (país, estado ou cidade). Título (especificação da legislação, n.º e data). 

Indicação da publicação oficial.  
Exemplo:  
BRASIL. Decreto n.º 60.450, de 14 de abril de 1972. Regula a prática de educação 

física em escolas de 1º grau. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
v.126, n.66, p.6056, 13 abr. 1972. Seção 1, pt. 1. 

Documentos eletrônicos online: 
AUTOR. Título . Local, data. Disponível em: <...>. Acesso em: dd mm aaaa.  
Exemplo: 
LOPEZ RODRIGUEZ, A. Es la Educacion Física, ciencia? Revista Digital, Buenos 

Aires, v.9, n. 62, jul. 2003. Disponível em: 
:<http://www.efdeportes.com/efd62/ciencia.htm>.  Acesso em: 20 maio 2004. 

HERNANDES, E. S. C. Efeitos de um programa de atividades físicas e 
educacionais para idosos sobre o desempenho em testes de atividades da vida 
diária. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v. 2, n. 12, p. 43-50, 05 jun. 
2004. Quadrimestral. Disponível em:<http://www.ucb.br/mestradoef/RBCM/12/12%20-
%202/c_12_2_7.pdf> Acesso em: 05 jun. 2004. 

Recomendações: Recomenda-se que se observem as normas da ABNT referentes a 
apresentação de artigos em publicações periódicas (NBR 6023/2003), apresentação de 
citações em documentos (NBR 10.520/2002), apresentação de originais (NBR 12256), 
norma para datar (NBR 5892), numeração progressiva das seções de um documento 
(6024/2003) e resumos (NBR 6028/2003), bem como a norma de apresentação tabular do 
IBGE. 

Orientações gerais sobre citações: 
Citações diretas com menos de três linhas são inseridas no próprio corpo do texto, 

entre aspas, com a referência da mesma forma acima. 
Citações diretas com mais de três linhas devem ser apresentadas em destaque, 

separadas do corpo do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo 
(tamanho da fonte) e entrelinha (distância entre as linhas) menores e sem aspas, com a 
letra inicial em maiúsculo, e, ao fim, seguidas da referência abaixo exemplificada. 



 
Citação com reprodução de fala ou diálogo, coloca-se em destaque, separada do 

corpo do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo (tamanho da fonte) e 
entrelinha (distância entre as linhas) menores e entre aspas, em itálico e com a letra 
inicial em maiúsculo. 

Quando, numa citação entre aspas, houver um trecho também entre aspas, estas 
devem ser substituídas por aspas simples (‘’). 

As indicações de autoria de citações direta e indireta incluídas no texto devem ser 
feitas em letras maiúsculas e minúsculas, indicando-se a data e páginas entre parênteses. 

Um autor: Segundo Fulano (Ano, p. xxx). 
Dois autores: Segundo Fulano e Sicrano (Ano, p. xxx). 
Três autores: Fulano, Sicrano e Beltrano (Ano, p. xxx). 
Mais de três autores:  Fulano et al. (Ano, p. xxx). 
As indicações de autoria de citações direta e indireta (entre parênteses) devem vir 

em letras maiúsculas, seguidas da data e páginas. 
Um autor: (FULANO, Ano, p. xxx). 
Dois autores: (FULANO; SICRANO, Ano, p. xxx). 
Três autores: (FULANO; SICRANO; BELTRANO, Ano, p. xxx). 
Mais de três autores:  (FULANO et al., Ano, p. xxx). 
Citação de citação: trata-se da citação de um texto que se teve acesso a partir de 

outro documento. Recomendamos evitar o emprego desse tipo de citação. Caso elas 
sejam inevitáveis, seguir o modelo abaixo: 

No texto: 
Leedy (1988 apud RICHARDSON, 1991, p. 417) compartilha deste ponto de vista 

ao afirmar “os estudantes estão enganados quando acreditam que eles estão fazendo 
pesquisa, quando de fato eles estão apenas transferindo informação factual [...]”. 

No rodapé: Faz-se a referência do autor citado (opcional), no caso acima, a obra de 
Leedy (1988). 

Na lista de referências: Faz-se a referência do documento consultado – no exemplo 
acima, a obra de Richardson (1991) –, conforme os modelos acima. 

 
 


