NOMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
VII SEMINÁRIO DE ESTUDOS OLÍMPICOS GEO-USP
•

Cada participante poderá enviar no máximo 02 (dois) textos como autor(a)

e/ou co-autor(a);
•

Serão aceitos textos em português, inglês e espanhol;

•

Todos os textos devem ser enviados até 15 de outubro de 2017 pelo formulário

on-line do Seminário;
•

Deve ser elaborado um resumo de até 500 palavras, incluindo objetivo,

método, resultados e conclusão;
•

As palavras-chave devem ser constituídas de três termos que identifiquem o

assunto do texto separados por ponto e vírgula.
Avaliações dos trabalhos submetidos:
•

As avaliações dos textos serão realizadas pela Comissão Científica. Os textos

aprovados e apresentados serão publicados nos anais do evento.
•

Os trabalhos serão recebidos pela Comissão Científica e os resumos

encaminhados para avaliação de, pelo menos, dois profissionais com as devidas
titulações.
•

A Comissão Científica do evento se pautará pelos seguintes critérios na seleção

dos trabalhos a serem apresentados no VII Seminário de Estudos Olímpicos:
•

Coerência do trabalho com a temática do evento

•

Relevância do trabalho para o desenvolvimento científico dos Estudos

Olímpicos.
•

Texto redigido com lógica e correto do ponto de vista da língua portuguesa e

dos parâmetros científicos.
•

O trabalho submetido deverá ser inédito, não tendo sido apresentado em

outros eventos
•

Os anais serão publicados como suplemento especial da Olimpianos – Revista

de Estudos Olímpicos (http://olimpianos.com.br/journal/index.php/Olimpianos),
revista de acesso público e gratuito.

Declaração de Direito Autoral:
•

Autores que submetem textos a este Seminário aceitam os seguintes termos:
a) Autores retêm os direitos de autoria do texto, enquanto permitem à

Congresso disponibilizar o texto não publicado sob uma licença Creative Commons
Attribution License, que permite o livre acesso, uso e divulgação /compartilhamento
do texto, com indicação de autoria e sua apresentação inicial neste Seminário.
b) Autores são autorizados a abrir mão dos termos da licença Creative
Commons e assumir outros arranjos contratuais separados para a distribuição nãoexclusiva e subsequente publicação do texto (ex.: publicar uma versão revisada em
uma revista, armazenar em repositório institucional, ou publicar como capítulo de
um livro), com indicação de sua apresentação inicial neste Seminário;
c) Autores são estimulados a publicar e distribuir seu texto online (ex.: em
repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes e após
a Congresso.

Política de Privacidade:
•

Os nomes e endereços informados neste Seminário serão usados

exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo
disponibilizados para outras finalidades ou à terceiros.

