“PRÊMIO CEFIVASF – DESTAQUE CIENTÍFICO”
Apresentação
O “Prêmio CEFIVASF – Destaque Científico”, uma iniciativa da Comissão Científica do VI
Congresso de Educação Física do Vale do São Francisco – VI CEFIVASF, foi criado para
homenagear estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, grupos e centros de
pesquisa envolvidos com o desenvolvimento de conhecimento acadêmico-científico de elevada
qualidade em prol da ciência básica ou aplicada.

Exigências
- Submeter o resumo até às 23h59min do dia 01/07/2017;
- Submeter um único resumo como primeiro autor;
- Trabalhos que concorrerão ao prêmio apenas o primeiro autor poderá apresentar o trabalho;
- Ser mestre, doutor, pós-doutor ou estudante de pós-graduação (mestrado, doutorado ou pósdoutorado) que não tenha vínculo de trabalho em qualquer instituição pública ou privada
(Apenas estudantes) na categoria PROFISSIONAL e ser estudante de graduação na categoria
INICIAÇÃO CIENTÍFICA;
- Recolher a taxa de inscrição para o evento até 15/07/2017.

Informações importantes
- Para a categoria “Prêmio CEFIVASF – Destaque Científico” serão selecionados para
apresentação oral somente 18 trabalhos na categoria PROFISSIONAL e 18 trabalhos na
INICIAÇÃO CIENTÍFICA;
- Não existirá extensão do prazo para submissão de resumos nesta categoria;
- Somente será aceita a submissão de resumos na forma online;
- Resumos submetidos em desacordo com a formatação exigida serão automaticamente
desclassificados.

Premiação
- A premiação será em dinheiro, aos três melhores trabalhos apresentados e avaliados nas
categorias PROFISSIONAL e INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Os candidatos vencedores receberão a
seguinte premiação:

CATEGORIA PROFISSIONAL
1º lugar = R$ 3.000,00
2º lugar = R$ 2.000,00
3º lugar = R$ 1.000,00
CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
1º lugar = R$ 1.000,00
2º lugar = R$ 500,00
3º lugar = R$ 300,00

Critérios de Avaliação
- O trabalho deve ser original (não deve ter sido publicado ou aceito para publicação) até
01/07/2017;
- A pesquisa deve envolver a prática de atividade física/exercício físico/esporte e deve ter
relevância para o desempenho atlético e/ou saúde e/ou aspectos de bem-estar e/ou educação
física escolar;
- A apresentação dos trabalhos selecionados deve ser cuidadosamente preparada (bem
organizada e estruturada), com o uso de recursos audiovisuais de alta qualidade;
- O apresentador deve demonstrar alta qualidade técnica (uso da terminologia científica
adequada, organização e seqüência lógica das idéias, clareza e uso correto da língua
portuguesa, utilização adequada do tempo disponível para a apresentação);
- A contextualização do problema investigado e a justificativa de estudo devem ser bem
fundamentadas;
- Os métodos e procedimentos adotados devem ser confiáveis e ter sido aplicado com o rigor
científico e ético exigido para estudos originais;
- Os resultados devem ser apresentados por meio de figuras e/ou tabelas, a partir do
tratamento estatístico adequado;
- A conclusão deve ser clara e as possíveis aplicações práticas do estudo devem ser
enfatizadas.

Apresentação Final e Entrega da Premiação
- Após a apresentação e julgamento dos trabalhos apresentados na tarde do dia 24/08/2017,
os três finalistas escolhidos serão anunciados ao final da cerimônia oficial de abertura;
- Os candidatos selecionados deverão reapresentar os seus trabalhos a partir das 17h00min no
auditório principal no dia 26/08/2017;
- As apresentações dos três finalistas serão realizadas em sequência, de acordo com a ordem
alfabética do nome do primeiro autor de cada trabalho selecionado;
- No final de cada apresentação o apresentador será arguido por até 15 min por uma comissão
científica composta por especialistas convidados;
- A divulgação do resultado final do julgamento e a premiação ocorrerão durante a cerimônia
oficial de encerramento do evento, no sábado, dia 26/08/2017, a partir das 19h30min;
- A categoria INICIAÇÃO CIENTÍFICA terá o seu resultado final anunciado apenas no sábado,
dia 26/08/2017, a partir das 19h30min, após a cerimônia oficial de encerramento e junto com a
categoria PROFISSIONAL.

