SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018
Do Objeto:
Este edital tem como objetivo proporcionar a realização no ano de 2018 dos

SEMINÁRIOS REGIONAIS PARALÍMPICOS ESCOLARES. O atendimento se
dará por uma divisão em seis grandes áreas brasileiras com todos estados da
federação, e mais o Distrito Federal, atendendo 1260 profissionais de áreas afins
que atuam em escolas nas áreas da atividade física escolar ou esportiva no
atendimento ao aluno com deficiência na escola

1. APRESENTAÇÃO

O Comitê Paralímpico Brasileiro realizou em 2017 o I SEMINÁRIO
INTERNACIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR, uma das ações mais importantes
para a evolução, promoção e universalização do acesso as informações e às
praticas esportivas nos diversos níveis aplicados as pessoas com deficiência.
Neste sentido, o I SEMINÁRIO INTERNACIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR
ficou pequeno, face às demandas apesentadas. Os profissionais dos vinte e um
estados da federação envolvidos no seminário, em sua grande maioria, inseridos
no contexto escolar, perceberam e avaliaram nesse seminário um fórum ideal
para discutir e garantir um melhor acesso à prática esportiva de alunos com
deficiência (física, visual e intelectual), efetivando dentre outros objetivos e
benefícios, a descoberta de novos talentos para o Esporte Paralímpico.
Foi notório nas sessões científicas, conferências, mesas redondas e apresentação
de trabalhos, que estes assuntos são fontes inesgotáveis de temas que se reluta
em discutir e que, somente os profissionais envolvidos com Esporte Paralímpico
e áreas afins conseguem detectar novos talentos através de atividades diárias
desenvolvidas nas associações, institutos, escolas e outras organizações
especializadas nos seus respectivos estados permitindo a renovação e o
aprimoramento técnico de atletas com deficiência do nosso país.
Dessa forma, a APB - Academia Paralímpica Brasileira vem propor aos estados
agrupados em seis áreas a realização do SEMINÁRIO REGIONAL
PARALÍMPICO ESCOLAR 2018.
Esta ação da Academia Paralímpica Brasileira tem como proposta
descentralizar e disponibilizar as diversas regiões do Brasil a disseminação de

conhecimentos especializados aos profissionais que atuam nestas instituições de
ensino e participam das Paralímpiadas Escolares e, com especial atenção, para
os que ainda não atuam no segmento, oferecendo um embasamento
teóricoprático de qualidade para o atendimento de todo aluno com deficiência em
idade escolar no Brasil.
2. OBJETIVO GERAL
O objetivo do SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018, é
proporcionar embasamento teórico-prático para os profissionais envolvidos, e por
essa área de conhecimento ser reconhecidamente diversificada e ampla,
compreendemos que a troca de experiências locais é um grande meio de efetivar
o conhecimento pretendido.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar aos participantes a inclusão, conhecimentos e experiências na área
de Esportes Paralímpicos em cada deficiência;
Fundamentar ação prática com bases científicas como forma de desenvolver um
compromisso profissional com a qualidade e com a inovação;
Propiciar a oportunidade de divulgação de experiências exitosas e inovadoras por
meio da exposição de trabalhos e estudos em forma de banner/poster/painel ou
apresentação oral.
Capacitar, com conhecimentos técnicos e práticas pedagógicas, os profissionais
que atuem com as modalidades oferecidas nas Paralímpiadas Escolares, nas
diversas escolas dos Estados da Federação e Distrito Federal, para que
desenvolvam trabalhos voltados à pratica esportiva das pessoas com deficiência
no ambiente escolar.
4. PÚBLICO ALVO
Profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,
profissionais de áreas afins e estagiários que atuam nas diversas escolas do
sistema regular de ensino nas cinco regiões geográficas do Brasil.
5. ORGANIZAÇÃO
A APB - Academia Paralímpica Brasileira, será a responsável pela organização
dos SEMINÁRIOS REGIONAIS PARALÍMPICOS ESCOLARES 2018, nomeará
em conjunto, com os coordenadores indicados por cada regional uma Comissão
Científica para seleção de palestrantes, definição dos horários das seções
científicas, e fiscalização das normas e orientações descritas abaixo sobre os
critérios para as apresentações orais e posteres.
O SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018 será realizado a
cada dois (2 anos) nas seis regiões descritas abaixo no período de 21 de março
a 30 de junho de 2018, sempre de forma alternada nos anos pares, de acordo
com as propostas apresentadas.

Divisão por Regiões:

ANOS PARES – Edição Regional (Sul, Sudeste, Centro Oeste, Norte I, Norte
II, Nordeste)
Regional
Capita que
Estados
Período
Dead
sediará
Line
1
Norte II
Belém
AP, PA, TO e MA
21 a 23 de
20/02
março
2
Sul
Florianópolis
PR, SC e RS
4 a 6 de abril
04/03
3
Nordeste I
Natal
AL, BA, SE, PB, 25 a 27 de abril
20/03
PE, CE, RN e PI
4
Centro
Campo
DF, GO, MS e MT 02 a 04 de maio
02/04
Oeste
Grande
5
Norte I
Manaus
AC, AM, RO e RR 23 a 25 de maio
23/04
6
Sudeste
Belo
SP, MG, RJ e ES
6 a 8 de junho
06/05
Horizonte
Quadro de vagas por Região.
Região
Vagas
Melhores
Vagas UF
Total de
Sede
trabalhos para
vagas
publico externo
1 Sul
80
10
60 x 2 = 120
210
2 Sudeste
65
10
45 x 3 = 135
210
3 Centro Oeste
65
10
45 x 3 = 135
210
4 Norte I
65
10
45 x 3 = 135
210
5 Norte II
65
10
45 x 3 = 135
210
6 Nordeste I
39
10
23 x 7 = 161
210
Total
379
60
821
1260
Formatação dos Seminários:
Primeiro dia
 Chegada dos participantes até as 12 horas.
 12:00 as 13:30 horas - Almoço
 14:00 as 15:30 horas – Abertura - Palestra tema – Esporte Escolar –
Atividade Física Escolar;
 15:30 as 16:00 horas – Coffee Break
 16:00 as 18:00 – Mesa Redonda – Descoberta de Talentos – 02
palestrantes locais e 01 do CPB.
 19:00 – Jantar.

Segundo dia
 8:30 as 12:30 horas – MINICURSOS:
 Minicurso 1 - Atividade Física para Deficientes Visuais.
 Minicurso 2 - Atividade Física para Deficientes Intelectuais.







Minicurso 3 - Atividade Física para Deficientes Físicos.
12:30 as 14:00 horas – Almoço
Minicurso 1 - Atividade Física para Deficientes Visuais.
Minicurso 2 - Atividade Física para Deficientes Intelectuais.
Minicurso 3 - Atividade Física para Deficientes Físicos.  19:00 - Jantar

Terceiro dia
9:00 as 10:00 horas – Mesa Redonda - Esporte Paralímpico na Escola.
10:00 as 10:30 horas – Coffee Break
10:30 as 12:30 horas - Mesa redonda – Projeto Paralimpico Estadual.
12:30 as 13:30 horas - Almoço
14:00 as 16:00 horas –Mesa redonda – Apresentações Orais escolhidas
pela Comissão Científica.
 16:00 as 17:20 horas – apresentação de Pôsteres c/ Coffee Break.
  17:30 Cerimônia de Encerramento.
 18:00horas–AtividadesCulturais






DA PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADES

6.1- Responsabilidades do APB – Academia Paralimpica Brasileira:

1. Disponibilizar sistema para inscrição de participantes.
 Serão disponibilizados diretamente no site do CPB/APB:
seminarioescolar.cpb.org.br .
2. Disponibilizar sistema para inscrições de trabalhos científicos do publico
externo e professores indicados pelos Estados participantes da
Paralímpiadas Escolares 2017.
 Será divulgado nas universidades, associações e Secretarias de
Educação locais. As inscrições serão realizadas por meio do site
seminarioescolar.cpb.org.br Os 10 (dez) melhores trabalhos do
público externo serão avaliados pela Comissão Científica do
Seminário Regional Paralimpico Escolar. Os resultados dos
trabalhos selecionados, serão divulgados no site do CPB/APC e
confirmados pelos endereços eletrônicos (e-mails) pessoais.
3. Despesas com convidados para conferência de abertura - ( Hospedagem,
transporte e pró-labore).
 Para cada Regional serão convidados até 03 palestrantes.
4. Despesas com os 3 minicursos (passagem/Hospedagens e pró-labore).
 Serão convidados 03 professores, um especialista de cada
deficiência, que ministrarão os minicursos. Todos terão que chegar
no primeiro dia de Seminário e regressar ao final do mesmo, desta
forma temos que calcular 03 diárias para cada um.

5. Despesas da Comissão Científica (passagem hospedagem e pro-labore).
 A Comissão Científica dos Seminários será composta de até 04
professores e 03 apoios administrativos, que estarão organizando
todas as ações. Estas ações envolvem hospedagem, transporte,
alimentação, impressão de certifidados, supervisão dos espaços,
material, entre outras.
6. Certificação para palestrantes e participantes.
 Serão distribuidos certificados para todos os participantes. A
expectativa é atender a 210 professores, sendo dez (10) vagas
destinada ao publico externo, selecionados através dos (10)
melhores trabalhos e 200 professores indicados pelos Estados
envolvidos em cada Regional, totalizando 1.260 professores em
todos os Seminários. É importante trabalharmos com uma perda de
10%, desta forma precisaríamos de 1.400 certificados.
7. Refeições para três dias de evento.
Total de 06 refeições por participante para cada Seminário. A
expectativa são de 210 participantes por evento e mais 20
participantes em média da Comissão Científica em cada
Seminário, totalizando 230 pessoas. Calculando todos os
Seminários ficaria 05 refeições x 230 pessoas x 06 Seminários =
6900 refeições
8. Camiseta e brindes.
 02 camisetas polo para o grupo de trabalho (50) totalizando 100
camisetas para cada Seminário. Total de 600 camisetas para todos
os Seminários.
 Para os participantes, a organização distribuirá 01 pasta, 01 pen
drive, 01 caneta e 01 bloco em um total de 1.260 kits para todos os
Seminários. Iremos trabalhar com uma reposição e brindes extras
de 10% (1.400 brindes).
6.2 - ESTADO/CIDADE SEDE

1. Infra-estrutra para a realização do evento;
2. Transporte interno dos palestrantes e pessoal do CPB;
3. Disponibilizar na medida do possível, hospedagem a custo acessível para
participantes (Verificar possibilidade alojamento).
4. Café simples no intervalo da manhã e coffee-break nas tardes do segundo
e terceiro dia;
5. Coquetel ou jantar após a abertura.
6. Cobertura de mídia e divulgação do evento junto a assessoria de do CPB

A organização do SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018,
junto com a Academia Paralímpica Brasileira definirá com a organização, nesta
primeira edição os estados e locais que sediarão os SEMINÁRIOS REGIONAIS

PARALÍMPICOS ESCOLARES 2018. Para organizar os Seminários de 2020, os
estados poderão se candidatar para sediar o evento. O quantitativo de vagas para
os profissionais indicados pelas Unidades Federativas além do publico externo
para cada região nessa edição, não poderá exceder 210 participantes.
Os custos do transporte e hospedagem, de cada profissional inscrito pelas
Unidades Federativas serão de responsabilidade das Unidades Federativas que
indicarem os profissionais. Recomendamos que as Unidades Federativas
incentivem a participação de novos profissionais, de preferência de escolas do
interior com o objetivo de promover a inclusão de novos profissionais, disseminar
e interiorizar a prática do Esporte Paralímpico.
O SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018, quer oportunizar a
participação de profissionais que ainda não estão envolvidos com competição de
alto rendimento, principalmente àquelas organizadas pelo CPB e ou
Confederação e Associação Nacionais (Circuito Caixa, Opens de Natação e
Atletismo, Campeonatos Nacionais pelas Confederação Nacionais e ou
Associações), de forma que os professores indicados estejam atuando com
paradesporto no Ensino Fundamental ou Ensino Médio e ainda não tenham
participado de competições oficiais do CPB. Recomenda-se ainda que
preferencialmente os professores indicados não sejam do mesmo município e
possam atuar como multiplicadores.
Como o objetivo do I SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO ESCOLAR 2018,
é proporcionar embasamento teórico-prático para os profissionais envolvidos, e
por essa área de conhecimento ser reconhecidamente diversificada e ampla,
compreendemos que a troca de experiências locais é um grande meio de efetivar
o conhecimento pretendido.
Dessa forma, fica estabelecido como requisito obrigatório a apresentação de um
(01) trabalho científico para ser apresentado para cada Unidade Federativa
inscrita, e submeter pelo menos (5) posteres das experiencias individuais ou de
trabalhos bem-sucedidos nos estados ou municípios participantes. A comissão
científica elegerá os melhores trabalhos dos estados para apresentação oral.
Todas as seções terão uma lista de presença que estará vinculada ao
recebimento do certificado. Para o recebimento do certificado o profissional
inscrito terá que participar no mínimo de 85% das atividades oferecidas no
Seminários Regional Escolar Paralímpico.

6. DAS INSCRIÇÕES
Data limite para inscrição dos participantes indicados e envio dos Resumos, será
de 30 dias antes do evento, conforme calendário abaixo:
Regional
Norte II
Sul

DATAS LIMITE
INSCRIÇÃO TRABALHO
INDICAÇÃO PARTICIPANTE
20/02 – Belém
10/02
04/03 - Florianópolis
26/02

Período
21 a 23 de março
04 a 06 de abril

Nordeste I
Centro Oeste
Norte I
Sudeste

18/03 - Natal

10/03

18 a 20 de abril

02/04 – Campo Grande

25/03

02 a 04 de maio

23/04 - Manaus

15/04

23 a 25 de maio

06/05 – Belo Horizonte

27/04

6 a 8 de junho

Importante: O profissional inscrito deverá comprovar na inscrição vinculo
com uma instituição de ensino.

7. NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os trabalhos apresentados fora das normas não serão avaliados:
1. O
2.
3.

4.
5.
6.

resumo
deverá
ser
submetido exclusivamente
pelo site seminarioescolar.cpb.org.br
A inscrição no seminário é obrigatória para o primeiro autor do trabalho;
Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais da Academia Paralímpica
Brasileira, sendo o conteúdo apresentado de inteira responsabilidade do(s)
autor(es);
Para cada trabalho apresentado, será emitido um único certificado com o
nome de todos os autores;
Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o
endereço de e-mail cadastrado na inscrição do seminário;
Cada autor poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho como primeiro autor.
Não há limite de trabalhos como coautor;

7. ÁREAS TEMÁTICAS
1. Esporte Paralímpico como conteúdo da Educação Física Escolar.
2. Formação de professores em Educação Física Escolar/Adaptada
3. Fundamentos teórico-práticos do processo de ensino-aprendizagem do
Esporte Paralímpico na escola
4. Inovação, Tecnologia e Adaptações na prática de esporte para Pessoas
com Deficiência.
5. Classificação Funcional e Avaliação Motora nos Esportes.
6. Atividade Física e Saúde para Pessoas com Deficiência.
7. Administração, Gestão e Organização de Eventos em Esportes para
Pessoas com Deficiência.
8. FORMATO DO RESUMO
Siga adequadamente as recomendações abaixo para inscrever seu trabalho:

1. Título: Letra Arial 14 - letra MAIÚSCULA e negrito. Máximo de duas linhas.
2. Autores: Acrescentar um espaço simples e na linha seguinte colocar em
sequência, os autores do trabalho (nome completo - seguido da instituição,
separando autor – instituição com hifen). Usar uma linha para cada autor e
alinhamento de parágrafo a direita.
3. O nome indicado como primeiro da lista é o do autor principal e o último da
lista deve ser destinado ao orientador (quando for o caso).
4. O resumo deve ser escrito em um parágrafo único, como no máximo 300
palavras, e deve conter:
a. Introdução;
b. Objetivo;
c. Metodologia (população, protocolos e tratamento estatístico);
d. Resultados (podem ser utilizadas tabelas e gráficos, nas cores:
preto, branco e cinza);
e. Considerações finais;
f. Palavras-chaves (no mínimo 3).
5. Formatação do texto: Papel A4, Letra Arial 12 (exceto o título que deverá
ser Arial 14), espaço simples, parágrafo único e justificado, margens de 3
cm. O conteúdo não poderá exceder uma folha.
6. Não será permitida a substituição do arquivo por qualquer outra versão
após a submissão.
7. A organização do I SEMINÁRIO REGIONAL ESCOLAR PARALÍMPICO-2018,
diponibilizará um template para a submissão dos trabalhos.

8. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE POSTER:
Esta modalidade se destina a apresentação de trabalhos desenvolvidos (estudo
de caso, revisões sistemáticas e outros) e relatos de experiências, de acordo com
as áreas temáticas.
1.

Os trabalhos serão apresentados na forma visual, afixados em local
destinado para o agrupamento de pôsteres e divididos por sub temas
que se inter-relacionam ou se complementem.

2.

O pôster apresentado em painel com dimensões de 120 cm de altura
por 90 cm de largura deverá permanecer exposto no local indicado
para tal, de acordo com o tempo destinado à sessão, com a presença
do relator para explanação do seu trabalho durante o horário
determinado para a apresentação e avaliação.

3.

A fixação do pôster e o material necessário para este fim, será de total
responsabilidade dos autores.

4.

A organização do I SEMINÁRIO REGIONAL ESCOLAR
PARALÍMPICO-2018, diponibilizará um template para a
uniformalização dos trabalhos.

SÍNTESE DAS EXIGÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO

1. A organização do ISEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO
ESCOLAR 2018, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Academia
Paralímpica Brasileira, convidarão os 26 estados da Federação e
o Distrito Federal, disponibilizando para cada região um total de
no máximo 210 vagas, sendo 10 disponibilizadas para um público
externo que tiverem seus trabalhos aprovados pela comissão
cientifica.
2. A organização CPB/APB acará com 100% da alimentação dos
inscritos, e o estado deverá assumir a hospedagem e o
deslocamento até o Estado Sede do evento aos inscritos. A
organização do seminário, recomenda que do total dos inscritos,
os estados incentivem a participação de novos profissionais de
preferência de escolas do interior, indicando profissionais que
atuem com paradesporto no Ensino Fundamental ou Ensino
Médio e ainda não tenham participado de competições oficiais do
CPB. Também recomenda-se que preferencialmente os
professores indicados não sejam do mesmo município e possam
atuar como multiplicadores.
3. A organização do SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO
ESCOLAR 2018 estabelece que cada estado apresente no prazo
estabelecido de 30 dias antes do evento, pelo menos um trabalho
para apresentação oral e (5) posteres para exposição durante a
realização do seminário conforme programação desse edital.
4. A organização do SEMINÁRIO REGIONAL PARALÍMPICO
ESCOLAR 2018 disponibilizará para um público externo aos 10
primeiros trabalhos classificados, direito a certificado e
alimentação, desde que apresente no prazo acima estabelecido
de 30 dias antes do evento, uma apresentação oral ou um pôster.
A não apresentação de trabalhos eliminará o postulante a vaga.
Os autores dos trabalhos selecionados terão direito certificado e
alimentação e devem se responsabilizar pelo deslocamento até o
local de realização do evento conforme publicado nesse edital.

5. Será expedido certificado somente aos participantes que tiverem
o mínimo de 85% de presença.

e-mail para dúvidas e informações: seminariosregionais2018@cpb.org.br
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES POR E-MAIL
São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

