
 

 

  Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019 

 

Trabalhos Aprovados 
 

Nº ÁREA TEMÁTICA 1 FORMA DE APRESENTAÇÃO 

01 
Escolinha de futsal para pessoas com DI e/ou DF: trajetória de um projeto de 

extensão 
Pôster 

02 Rio 2016: os jogos paralímpicos no caderno de esportes do jornal o globo Pôster 

 ÁREA TEMÁTICA 2  

03 
A importância da inclusão na educação física para escolares com necessidades 

especiais 
Pôster 

04 Bocha paralímpica: inclusão e oportunidade de protagonismo social Pôster 

05 Ginástica artística adaptada para crianças com paralisia cerebral Pôster 

06 O esporte como meio de inclusão e transformação social Pôster 

07 
O trabalho intermunicipal de professores de educação física na implementação da 

iniciação ao esporte paralímpico no Cimbaju. 
Pôster 



 

 

08 Os benefícios da Bocha paralímpica na escola: um relato de experiência Pôster 

09 
Projeto defendendo as diferenças no mundo aquático: a natação contribuindo para 

inclusão e melhorias de relações familiares em crianças com deficiência intelectual 
Pôster 

 ÁREA TEMÁTICA 3  

10 
A evolução da Bocha e seus efeitos para os atletas com paralisia cerebral da classe 

BC3 
Pôster 

11 Aplicativo móvel: Meu Esporte Paralímpico Pôster 

12 Bocha adaptada: jogo com disputa a distância Pôster 

13 
Desenvolvimento de calha de baixo custo e reprodutível para bocha: aplicação da 

reabilitação ao alto rendimento 
Pôster 

14 
Neurometria funcional como recurso em avaliação de esportes para pessoas com 

deficiência 
Apresentação oral 

15 Protocolo para avaliação da precisão na Bocha paralímpica Pôster 

 ÁREA TEMÁTICA 4  

16 
Desenvolvimento de plataforma em realidade virtual para uso no sistema de 

classificação em atletas da Bocha paralímpica 
Apresentação oral 

 ÁREA TEMÁTICA 5  



 

 

17 Autoestima e motivação em atletas paranaenses de bocha paralímpica Apresentação oral 

18 Avaliação dos marcadores alimentares de jogadores de futebol em cadeira de rodas Apresentação oral 

19 
Basquete em cadeira de rodas: descrição das valências força e potência dos 

praticantes no município de jequié – bahia 
Pôster 

20 O badminton para pessoas com deficiência Pôster 

21 
O resultado do treinamento psicológico aprendido na perspectiva dos atletas da 

seleção brasileira de futebol pc para o munidal de sevilla espanha – ifcpf, 2019 
Pôster 

22 Proposta para ensino de wcmx (wheelchairmotocross) Pôster 

23 Recordes brasileiros de Petra Race Running 2019 Pôster 

24 Recordes brasileiros de Petra Race Running 2019 Pôster 

 ÁREA TEMÁTICA 6  

25 
A importância da fisioterapia na integração dos reflexos primitivos em 

crianças/adolescentes com paralisia cerebral: uma necessidade de discussão. 
Pôster 

26 
Análise cinética-ocupacional do arremesso de atletas de alto rendimento na 

atividade esportiva bocha adaptada 
Pôster 



 

 

27 
Análise da frequência cárdica de atletas de Bocha paralímpica da classe bc3 

durante o treinamento de bocha em diferentes posições na calha. 
Apresentação oral 

28 
Análise do resultado em competição de dois atletas de para halterofilismo com 

paralisia cerebral diparésica. 
Pôster 

29 
Avaliação da performance em competição de atletas mulheres com mais de 40 

anos de idade no halterofilismo. 
Pôster 

30 Campo de precisão de arremessos para treinamento da Bocha paralímpica. Pôster 

31 
Caracterização de instrumento para avaliação de precisão de arremessos na Bocha 

paralímpica. 
Pôster 

32 Desenvolvimento da marcha em paralíticos cerebrais através do treino de Petra. Pôster 

33 
Diferenças no controle postural de jogadores de futebol com e sem deficiência 

visual. 
Pôster 

34 Dor musculoesquelética em atletas da seleção brasileira de bocha paralímpica. Apresentação oral 

35 
Perfil de saturação de oxigênio de atletas participantes das paralimpíadas escolares 

no ano 2018. 
Pôster 
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