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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 166
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
II SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA DA UESC
“INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS E O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR”

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a II SEMANA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UESC, evento de Extensão do Departamento de Ciências da Saúde da UESC, em parceria com o Colegiado do Curso de Educação Física, a DIREC 6, DIREC 7 e a SEDUC.
DO EVENTO:
DATA
De 16 a 17 de novembro de 2010.
HORÁRIO
Das 08:00 às 18:00 horas observando a programação.
LOCAL
Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto da UESC
PÚBLICO ALVO
Pesquisadores e estudantes em nível de graduação e pós-graduação; Professores e profissionais da área educacional e correlatas; Comunidade em geral. 
VAGAS
300 (trezentas)
CERTIFICAÇÃO
Serão emitidos certificados de participação no evento (carga horária de 20 horas) e de apresentação de trabalho.

   2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1-PERÍODO 
De 4/10/10 a 16/11/10
2.2- PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO
2.2.1- Para se inscrever no evento o interessado deverá preencher formulário de inscrição disponível no endereço www.uesc.br/eventos/iisemanadaeducacaofisica e enviá-lo para o email: semanaefuesc@gmail.com ou para o fax: (73) 3680-5123, juntamente com a cópia do comprovante de depósito bancário (ou de transferência bancária).
2.2.2-O valor referente à inscrição deverá ser creditado no Banco do Brasil, conta-corrente UESC nº 991.220-7, Agência 3832-6.
2.2.3-Os valores referentes à inscrição na II Semana da Educação Física da UESC serão de acordo com o vínculo do inscrito que deverá ser comprovado via fax: (73) 36805123 ou e-mail: semanaefuesc@gmail.com.
a) Estudantes: R$15,00;
b) Profissionais: R$30,00;
c) Estudantes UESC: R$10,00;
d) Profissionais DIREC 6, DIREC 7 e SEDUC: ISENTOS
2.3- PERÍODO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS
04/10/10 a 15/10/10
2.4-PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS
2.4.1- Os resumos deverão ser submetidos de acordo com as normas de elaboração para o endereço de email semanaefuesc@gmail.com. Todas as informações referentes às normas de elaboração do resumo, confecção e apresentação dos pôsteres poderão ser encontradas em www.uesc.br/eventos/iisemanadaeducacaofisica.
2.4.2- Os inscritos poderão submeter apenas um resumo como primeiro autor. Cada trabalho poderá conter, no máximo, cinco autores.
2.4.3- Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem (plágios) eliminam o autor da participação no evento, independente das responsabilidades civil e criminal que possam advir desse ato.
2.4.4- A não seleção do trabalho não implicará na devolução do valor pago pela inscrição. 
2.5- PERÍODO DE ANÁLISE DE RESUMOS
08/10/10 a 22/10/10
2.6- DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS ACEITOS
Até 03/11/10
OBSERVAÇÃO
Não haverá devolução parcial ou integral da importância paga para a inscrição no evento, seja qual for o motivo alegado.

3. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RESUMOS
3.1- Os resumos encaminhados à II Semana da Educação Física da UESC serão direcionados aos pareceristas e o processo de julgamento será finalizado pela Comissão Organizadora do Evento.
3.2- Não haverá solicitações de correções pelo parecerista. Caso o resumo não esteja adequado às normas de submissão de trabalho, o mesmo não será enviado para análise e será recusado;
4. DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
4.1- Todos os resumos serão apresentados na forma de pôster. As normas para elaboração de resumo e confecção dos painéis estarão disponíveis no endereço: www.uesc.br/eventos/iisemanadaeducacaofisica. 
4.2- As informações sobre o local de fixação e apresentação dos pôsteres estarão disponíveis no Saguão do Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto da UESC.
5- DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre a II Semana da Educação Física da UESC poderão ser obtidas pelo e-mail: semanaefuesc@gmail.com.
5.2. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora do II Semana da Educação Física da UESC.
5.3.Informações complementares estarão disponíveis em: www.uesc.br/eventos/iisemanadaeducacaofisica.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 1º de outubro de 2010.


ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR

