
5º ENCONTRO DE GESTÃO NO FUTEBOL 

 
 

 

 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 2015 

 

O 5º Encontro de Gestão no Futebol terá, pela primeira vez em suas edições, a 

exposição de trabalhos acadêmicos. O intuito por meio desta ação é compartilhar novos 

conhecimentos e, além dos conteúdos apresentados pelos palestrantes, expor 

importantes informações e experiências de alunos e demais profissionais presentes ao 

evento. Portanto, aproveite esta oportunidade, de divulgar e compartilhar seus 

conhecimentos, em um evento que contará com grandes profissionais da gestão do 

futebol. 

 

Diretrizes: 

Os autores poderão submeter, para o 5º Encontro de Gestão no Futebol, 

trabalhos na modalidade pôster. 

 

Área do conhecimento: 

Os trabalhos deverão atender as seguintes áreas do conhecimento: 

1) Direito desportivo no Futebol 

2) Responsabilidade social no Futebol 

3) Tecnologia esportiva no Futebol 

4) Marketing esportivo no Futebol 

5) Economia e finanças no futebol 

6) Gestão de pessoas no Futebol 

7) Gestão de instalações e equipamentos no futebol 

 

Cada autor poderá constar como autor ou co-autor em no máximo dois trabalhos. 

 

 



Tipos de pesquisa 

 

1) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC- Graduação) – Concluído ou em 

andamento. 

2) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC- Pós Graduação) – Concluído ou em 

andamento. 

3) Relato de experiências / Estudo de Caso 

 

Instruções de envio 

 

Os autores enviarão, entre os dias 3 e 7 de agosto de 2015, um resumo de seu 

trabalho, utilizando como base o arquivo em anexo (modelo de resumo). Nele indicarão 

a área do conhecimento, tipo de pesquisa, título do trabalho, autores e organização 

esportiva ou educacional em que estiver matriculado/associado o autor. Todo o 

documento irá em tamanho de papel A4, com margens de 2,5 cm, com espaçamento 

entre linhas de 1,5 cm, utilizando-se da fonte Times New Roman, 12 pontos. O título 

terá um máximo de 15 palavras. O resumo consistirá num único parágrafo de 300 a 500 

palavras, em português, sem sublinhado e sem negrito. Deve resumir a idéia principal 

do trabalho, expondo de forma concisa o tema principal e permitindo identificar as 

variáveis ou as questões teóricas objeto de investigação, assim como a relação entre 

elas. Incluirá os aspectos principais do método de pesquisa, os resultados e as 

conclusões, sem a necessidade de subdividir o texto. Tampouco incluirá citações e 

referências bibliográficas. 

O envio do resumo para análise da Comissão Organizadora deverá ser feito, 

única e exclusivamente, através do email mkpro01@gmail.com com o título da 

mensagem: SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A Comissão Organizadora confirmará a aceitação do trabalho até o dia 12 de 

agosto de 2015 (quarta-feira), via email e publicação no site www.mkpro.com.br, 

aproveitando também para orientar os trabalhos aprovados quanto à formatação dos 

pôsteres e preenchimento da carta de autorização para publicação impressa e online do 

trabalho aprovado. 
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Política de submissão 

 

A Comissão Organizadora do evento, formada por professores especialistas, 

mestres e doutores na área de Educação Física e Gestão Desportiva, tem suas decisões e 

ações balizadas pelos princípios éticos que suportam o trabalho científico. Os trabalhos 

submetidos serão avaliados pela Comissão Organizadora no que se refere a seu mérito 

científico e adequação aos requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 A partir destas avaliações, a Comissão Organizadora pode decidir editar 

ou não os textos submetidos além de sugerir mudanças eventuais de modo a adequar os 

textos. 

 Todos os textos submetidos devem vir acompanhados de carta de 

autorização para publicação (tanto eletrônica como impressa). Não há implicações ou 

obrigatoriedade do trabalho ser inédito (ter sido apresentado em outro evento). 

  

Condições para submissão 

 

As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. Portanto, verifique se: 

 O arquivo da submissão está em formato .DOC (Word) 

 A identificação de autoria do trabalho deve ser removida do arquivo e do 

corpo do texto. 

 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos na 

Política de Submissões. 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão organizadora – MKPRO 

mkpro01@gmail.com 
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