II INCORPORARTE: PENSAR E SENTIR A DANÇA
CORPO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Período para envio:
1. NOME DO(S) AUTOR(ES): por extenso, em caixas baixa sendo a primeira
letra maiúscula. Até cinco nomes, incluindo o orientador (não utilizar titulação)
2. O TÍTULO deverá ser escrito em letra maiúscula e ter no máximo 200
caracteres, incluindo os espaços.
3. RESUMO: O texto deverá ter no máximo 500 palavras, incluindo os espaços.
Deve conter introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão, quando
for o caso, em parágrafo único. Deve ser mencionado o apoio financeiro (se
existir) ao final do texto em linha separada. Serão aceitas pesquisas concluídas
ou em andamento.
4. Palavras-chave: três palavras no mínimo e cinco no máximo separadas por
ponto e vírgula (;) e iniciadas por letras maiúsculas.
Os trabalhos serão apresentados de forma oral. O tempo para apresentação será
de 10-15 minutos, podendo utilizar como recurso audiovisual o Datashow.
Grupos temáticos do evento:
GT1: Educação Física e Esporte
GT2: Dança
GT3: Corpo e Cultura
MANUAL DE INSCRIÇÕES
Para realizar a inscrição no II INCORPORARTE: PENSAR E SENTIR A DANÇA
- CORPO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, por favor siga os seguintes passos:
1) Preencha a Ficha de inscrição, efetue o pagamento e envie a ficha preenchida
e o comprovante de pagamento para o e-mail: incorporarte2018@gmail.com
2) Você receberá um e-mail da comissão organizadora até 3 dias com a
confirmação da inscrição
OBSERVAÇÃO:
* O certificado de participação no evento será liberado apenas às pessoas que
tenham efetuado a inscrição, mediante comprovante de pagamento.

* Só poderá submeter resumo quem tiver efetuado o pagamento da taxa de
inscrição. Se o trabalho contar com mais de um autor, todos deverão efetuar o
pagamento da taxa de inscrição.
* O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado através de depósito
bancário na “boca do caixa” ou através de transferência entre contas. Não será
aceito depósito em envelope bancário. * Valores: Estudante: 25,00 sem
apresentação de trabalho e 30,00 com apresentação; Profissional 35,00 sem
apresentação de trabalho e 40,00 com apresentação.
* Dados bancários:
Glycia Melo de Oliveira Silva
Caixa Econômica
Conta: 3043-5
Agencia: 4883
OP:013

