
Critérios para seleção de trabalhos

Para a seleção dos trabalhos em qualquer uma das categorias serão considerados como critérios:

- Adequação ao formato dos resumos expandidos ou artigos completos;

- Trabalhos que sejam produtos finais ou parciais de investigação científica;

-Coerência entre objetivo, método, resultados e análise de dados;

-Registro linguístico adequado de acordo com as normas da língua portuguesa.

-  Adequação aos  eixos  temáticos,  mérito,  impacto  e  contribuição  das  pesquisas  para  a  área  de
investigação do evento “Lazer, educação e Tecnologia”.

Eixos temáticos

1. Lazer, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e Educação;

2. Ensino e aprendizagem em Educação Física escolar;

3. Atividades físicas/práticas corporais na comunidade: relações com o lazer e a educação;

4. Atividades de aventura na natureza e educação para o lazer na Educação Básica;

5. Processos educativos do lazer e escola.

Sobre a publicação dos trabalhos aceitos

Os  autores  que  apresentarem  seus  trabalhos  terão  os  mesmos  publicados  em  anais

eletrônicos,  em formato  PDF,  com ISBN.  Os  trabalhos  serão  divulgados  na  página  do  evento,

hospedada no site da Universidade Federal de São Paulo/Guarulhos e serão também divulgados na

página  da  Revista  Brasileira  de  Educação  Física  Escolar  (Rebescolar),  link:

https://www.rebescolar.com/. Trata-se de um periódico especializado na área de Educação Física

escolar e de ampla divulgação nesse campo, classificado no webqualis no último quadriênio como

B5 para as áreas de Educação e Educação Física. 

Os 10 melhores trabalhos na categoria Artigos Premiados serão indicados para publicação

em formato artigo no Dossiê “Lazer, educação e tecnologia” da Revista Comunicações (Unimep),

que atualmente tem uma classificação no webqualis  no último quadriênio B1 para o campo da

Educação.  Os artigos  selecionados serão aqueles que tiverem as maiores notas a partir  de uma

avaliação  duplo  cego  e  atribuição  de  nota  de  0  a  10,  sendo  esta  a  média  das  notas  de  dois

pareceristas. Esses artigos que forem indicados para publicação também passarão por uma avaliação



da própria revista, sendo que a comissão organizadora do evento científico deixará à disposição da

revista as avaliações feitas pelos seus pareceristas.

Os  artigos  que  não  forem  selecionados  para  premiação  ou  não  forem  aceitos  na

avaliação da Revista Comunicações Unimep serão publicados no site da Revista Brasileira de

Educação Física Escolar (Rebescolar) como parte dos anais do V Colóquio.


