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IV Prêmio CBCE de Literatura Científica
Edição 2012/2013
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte apresenta a Quarta Edição do Prêmio
CBCE de Literatura Científica 2012/2013, conforme o presente Regulamento.
I Apresentação
1.1 O IV Prêmio CBCE de Literatura Científica, de âmbito nacional, tem
caráter científico e visa a estimular a produção do conhecimento na área da
Educação Física e Ciências do Esporte, que tenha por base tanto o referencial
teórico-metodológico das Ciências Humanas e Sociais, quanto o das Ciências
Biológicas e da Saúde.
II Prêmio
2.1 As categorias premiadas serão resultado de investigações escritas em
português, ainda não publicadas por editoras nacionais ou internacionais,
relacionados às áreas de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Biológicas e da
Saúde.
2.2 Serão premiados dois (02) trabalhos em cada categoria, conforme o
referencial teórico-metodológico seguido:
a. Ciências Humanas e Sociais
b. Ciências Biológicas e da Saúde
2.3 O prêmio se constitui em:
a. Certificação dos trabalhos selecionados, conforme o referencial teóricometodológico utilizado.
b. Publicação dos trabalhos em formato de um (01) Livro eletrônico, com
ISBN e selo de chancela do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte –
CBCE.
c. A organização do Livro eletrônico será de responsabilidade do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte.
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d. O autor do trabalho será responsável pela revisão, adequação do trabalho
às normas de apresentação, pelo prefácio, fazendo convite a um
pesquisador reconhecido na área para escrevê-lo e pela publicação (Anexo
II).
2.4 A premiação ocorrerá durante a sessão de abertura do XVIII Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte (XVIII CONBRACE) e V Congresso Internacional
de Ciências do Esporte (V CONICE), a ser realizado em Brasília/DF, entre os dias
03 a 08 de agosto de 2013.
2.5 O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte se responsabilizará pela
premiação, contudo as despesas de deslocamento e alojamento dos premiados, a
fim de receberem o Prêmio, serão de responsabilidade dos autores.
III Inscrição
3.1 Cada autor poderá participar com apenas um (01) trabalho.
3.2 Serão eliminados (excluídos) trabalhos inscritos cujos autores tenham
parentesco ou foram orientados por membros da Direção Nacional do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte e do corpo de editores da Revista Brasileira de
Ciências do Esporte.
3.3 O texto inscrito deverá ser inédito, ou seja, nunca ter sido publicado por
qualquer meio impresso ou eletrônico. Entende-se por publicação o processo de
edição de um trabalho científico, por meio da divulgação e/ou distribuição em
formato livro, periódico eletrônico ou impresso. O autor não poderá publicar o
texto, ou parte dele, em nenhum outro meio de divulgação científica.
3.4 Os trabalhos submetidos a esse concurso devem estar de acordo com os
critérios estabelecidos pelos comitês de ética da instituição na qual se vincula o
autor do trabalho.
3.5 A inscrição para o IV Prêmio CBCE de Literatura Científica será realizada por
meio eletrônico no seguinte endereço eletrônico: contato@cbce.org.br.

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE – DN
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Educação Física
Rua Felizardo, 750, Jardim Botânico, Porto Alegre – RS – Cep 90690-200
Fone: (51) 3308-5838 E-mail: cbce@ufrgs.br – Home page: www.cbce.org.br
Gestão 2011/2013
Associado à SBPC – CNPJ nº 51.146.611/0001-83
____________________________________________________________________________________

3.7 O período de inscrição, bem como os demais prazos fixados, estão dispostos
no Calendário do IV Prêmio CBCE de Literatura Científica 2012/2013 (Anexo I)
disponibilizados no site institucional do CBCE, a saber: www.cbce.org.br
IV Seleção dos Trabalhos
4.1 Os trabalhos inscritos serão avaliados e classificados por pareceristas ad hoc
devidamente indicados para este fim pela Diretoria Nacional do CBCE, por meio
do sistema triplo cego, considerando os critérios definidos nas normas de
formatação (Anexo II).
4.2 O resultado do concurso será divulgado na página do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte, no seguinte endereço: www.cbce.org.br e na lista de
discussão ampliada do CBCE, conforme prazo estabelecido no Calendário do
Prêmio CBCE de Literatura Científica 2012/2013 (Anexo I).
V Disposições gerais
5.1 A inscrição no Prêmio CBCE de Literatura Científica 2012/2013 implicará na
aceitação tácita, por parte dos autores, de todas as normas expressas neste
Regulamento.
5.2 Os direitos autorais dos trabalhos premiados pertencem aos autores,
reservando-se ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte a prerrogativa de
publicá-los nos termos deste Regulamento e divulgá-los por meio eletrônico, em
conjunto ou separados, sem quaisquer ônus ou pagamentos, a qualquer tempo,
desde que citado o autor.
5.3 Serão desclassificados os trabalhos que não preencherem as condições
estabelecidas neste Regulamento.
5.4 As avaliações realizadas pelos pareceristas ad hoc serão definitivas e
irrecorríveis.
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5.5 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Nacional do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte, juntamente com a Comissão Julgadora.
5.6 Constituem anexos deste Regulamento:
a. Calendário do Prêmio CBCE de Literatura Científica 2012/2013 (Anexo I)
b. Normas para apresentação e publicação dos trabalhos (Anexo II)
c. Formulário de inscrição (Anexo III)

Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga
Presidente do CBCE
Gestão 2011-2013
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Anexos
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Anexo I
Calendário para o IV Prêmio CBCE de Literatura Científica 2012/2013
DATA
Novembro/2012

ATIVIDADE


Lançamento do Concurso na página e nas listas



Início do período de inscrição dos trabalhos

15 Março/2013



Fim do período de inscrição dos trabalhos

16 a 20



Convite aos membros da Comissão Julgadora

Março/2013
21 a 31



Março/2013
Junho/2013

Envio do material (trabalhos inscritos) aos membros
da Comissão Julgadora



Reunião da Comissão Julgadora para discussão do
resultado das avaliações

Julho/2013



Divulgação do resultado final nas listas de discussão
ampliada e na página do CBCE, no seguinte
endereço: www.cbce.org.br



Envio de convite formal aos autores premiados para
participar do XVIII Conbrace e V Conice

Agosto/2013



Premiação no XVIII Conbrace e V Conice.
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Anexo II
Normas de apresentação e publicação dos trabalhos
IV Prêmio CBCE de Literatura Científica
2012/2013
1 – Dois arquivos deverão ser enviados em formato Word (.doc, .docx) para o
endereço eletrônico: contato@cbce.org.br. Um deles, com folha de rosto, na qual
deverá constar o título da obra, sem a identificação do autor ou da instituição a
qual se vincula e, no outro arquivo, a folha de rosto deverá informar o nome do
autor e instituição a qual se vincula. Os arquivos deverão ser formatados do
seguinte modo: tamanho da folha A4, fonte Times New Roman tamanho 12, estilo
normal, na cor preta; parágrafo de alinhamento justificado; espaço entre linhas
1,5 cm.; margens 2,5.
2 – Deve-se incluir no material enviado um documento à parte com o parecer de
aprovação do trabalho pelo comitê de ética na instituição na qual foi
desenvolvida a pesquisa.
3 – O formulário de inscrição, conforme Anexo III deverá ser preenchido,
assinado digitalmente e enviado para o endereço eletrônico contato@cbce.org.br.
4 - O período de inscrição será de 1º de novembro de 2012 até às 23 horas do dia
15 de março de 2013. A data e horário que constar no sistema de e-mail do
CBCE servirá como comprovante de inscrição no prazo determinado.

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE – DN
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Educação Física
Rua Felizardo, 750, Jardim Botânico, Porto Alegre – RS – Cep 90690-200
Fone: (51) 3308-5838 E-mail: cbce@ufrgs.br – Home page: www.cbce.org.br
Gestão 2011/2013
Associado à SBPC – CNPJ nº 51.146.611/0001-83
____________________________________________________________________________________

Anexo III
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
IV Prêmio CBCE de Literatura Científica
2012/2013
Nome do autor:
Data de nascimento:
Título da obra:
Instituição a que se vincula:
Identidade:
CPF:
Endereço completo:
CEP:
Telefone:
Celular:
E-mail:
Área que irá concorrer:
( )Ciências Humanas e Sociais

( ) Ciências Biológicas e da Saúde

Resumo do Currículo no padrão lattes (máximo 250 palavras)
Declaro que li e compreendi o Edital do IV Prêmio CBCE de Literatura Científica
2012/2013 e concordo com todos os itens, especialmente sobre os direitos
autorais, ficando o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte autorizado a
divulgar o trabalho inscrito por meio eletrônico, caso aprovado.
Assinatura: __________________________

