Foz do Iguaçu (PR), 20 de dezembro de 2020
36° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FIEP
18º Congresso Científico Latino-Americano da FIEP
18º Congresso Brasileiro Científico da FIEP
Assunto: CARTA DE ACEITE
Prezado (a) congressista,
A Comissão Organizadora do 36° Congresso Internacional de Educação Física – FIEP e do 18º Congresso
Científico Latino-Americano e Brasileiro da FIEP sente-se honrado em comunicar a Vossa Senhoria que seu trabalho
FOI APROVADO para apresentação na SESSÃO CIENTÍFICA durante o Congresso que realizar-se-á virtualmente, no
período de 12 a 17 de janeiro de 2021.
O trabalho será publicado na Revista Internacional da FIEP - The FIEP BULLETIN, com ISSN disponível no
site: www.fiepbulletin.net
As apresentações acontecerão entre os dias: 12 e 14 de janeiro de 2021. O dia e horário da sua
apresentação poderá ser confirmada a partir do dia 10 de janeiro no nosso site: www.fiep.net/congressocientifico
Esperamos poder contar com a sua participação no maior evento científico da FIEP.
A comissão científica se reserva no direito de não publicar o seu trabalho mediante o não cumprimento
de quaisquer umas informações contidas nesta carta de aceite e nas normas de publicação de trabalhos científicos
(disponíveis no site oficial da FIEP).
Informamos que os Certificados serão enviados por e-mail até 05 (cinco) dias após o encerramento do
evento.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 99809-5409, ou pelo e-mail:
fiep.congressocientifico@gmail.com e no site www.fiep.net/congressocientifico
Na certeza de estarmos trabalhando para uma Educação Física mais significativa no Brasil e na América
Latina, subscrevemo-nos.
SAUDAÇÕES FIEPIANAS,

ARTIGO BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSAS DO GRUPO HIPERDIA
AUTOR (ES): Milton Lopes de Oliveira Júnior, Manoel Aniel dos Santos Neto, Carlos Eduardo Lima Rocha de Oliveira
e Ralmony de Alcantara Santos
18º Congresso Científico Latino Americano e Brasileiro da FIEP
12 a 14 de janeiro de 2021

