EDITAL – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

As Faculdades INTA, em alusão ao Dia do Assistente Social, realiza a X Semana
do Serviço Social na qual serão apresentados trabalhos científicos nas
seguintes modalidades: comunicação oral ou pôster.

1. O envio de trabalhos ocorrerá no período de 11/05 a 27/05. Os trabalhos deverão
ser enviados para o trabalhos.semanaservsocial@inta.edu.br, até às 23h59min do dia
27/05/2016.
A relação dos trabalhos aprovados será divulgado no site da IES, www.inta.edu.br no
dia 03/06, bem como o local para apresentação dos mesmos.
2. Cada trabalho poderá conter até 3 autores.
2.1. Todos os trabalhos deverão ser enviados no formato de artigo científico, conforme
o disposto no tópico 5 deste edital.
2.2. Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, podendo ser individual e/ou
coletivo. Somente os autores devidamente inscritos poderão apresentar os trabalhos.
3. A avaliação seguirá os seguintes critérios:






Relação com Temática: Pertinência do trabalho em relação ao eixo temático
proposto.
Qualidade
linguística:
Uso
adequado
do
Idioma, clareza
na
Linguagem, encadeamento lógico das ideias.
Conteúdo: Fundamentação teórico-metodológica, contribuição para a formação e o
trabalho profissional do/a assistente social, problematização do tema e
consistência analítica.
Forma: adequação do trabalho às normas especificadas para apresentação dos
trabalhos

4. A Indicação da Natureza, Eixo e Ênfase a qual se destina o trabalho deverá ser
indicado no próprio artigo, conforme orientações que seguem:

4.1 Natureza dos trabalhos:






Sistematização do trabalho profissional,
Relato de Experiência,
Resultado de pesquisa,
Reflexão teórica
Proposta de Projeto de Pesquisa.

4.2 Indicação do Eixo e Ênfase a qual se destina o trabalho.
Eixo 1 - Trabalho, Questão Social e Serviço Social
 Trabalho, questão social e serviço social – fundamentos
 Transformações contemporâneas no mundo do trabalho e suas repercussões
no trabalho profissional da e do assistente social
 Relações de trabalho - organização, gestão e exploração da força de trabalho
 Trabalho, direitos e lutas de classes
 Trabalho e expressões da questão social
Eixo 2 - Serviço Social, fundamentos, formação e trabalho profissional
 Fundamentos históricos e teórico-metodológicos
 Formação profissional
 Trabalho profissional
Eixo 3 - Política Social e Serviço Social
 Crise, trabalho e tendências contemporâneas das políticas sociais no
capitalismo.
 Fundo Público e Orçamento das Políticas Sociais
 Lutas sociais e Controle Democrático nas políticas sociais
 Desafios da seguridade social no Brasil
 Política de Educação
 Políticas para Infância e Juventude
 Políticas de trabalho e geração de renda
Eixo 4 - Movimentos Sociais e Serviço Social:
 Movimentos Sociais e lutas de classes – contexto nacional e internacional
 Serviço Social e Movimentos Sociais: pesquisa teórica e profissional
 Estado, políticas sociais e movimentos sociais
Eixo 5 - Ética, Direitos Humanos e Serviço Social
 Ética e ética profissional: fundamentos ontológicos e objetivações cotidianas
 Direitos Humanos: fundamentos históricos e a práxis dos movimentos e das
lutas sociais em defesa dos direitos humanos na sociedade contemporânea.
 Ética, Direitos Humanos e enfrentamento das expressões cotidianas da
alienação e da barbárie
 Direitos Humanos, formação e exercício profissional
 Ética, formação e exercício profissional.
Eixo 6 - Serviço Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia,
geração, sexualidades
 Relações Patriarcais de gênero
 Sexualidades, identidades de gênero e direitos
 Relações étnico-raciais e desigualdades
 Gerações e contemporaneidade
 Feminismo e Serviço Social

5. Orientações para formatação dos trabalhos
a) O trabalho deverá ser digitado seguindo rigorosamente as normas vigentes da
ABNT.
b) O conteúdo do trabalho, que deve ter entre 7 e 12 laudas (incluindo ilustrações,
gráficos, tabelas – se houver - e referências), papel A4 com letra arial 11, margens
superior e esquerda 3 inferior e direita 2, espaço 1,5 entre linhas e justificado;
c) Para citações longas espaço simples, fonte arial 9, a 4 centímetros da margem
esquerda.
d) A primeira página do texto, deverá incluir de forma centralizada, a natureza, o eixo
e a ênfase a qual se destina o trabalho seguido do título do trabalho em letra
maiúscula em negrito, acompanhado do subtítulo, se houver, em letra minúscula, sem
negrito, bem como a identificação do(a)s autore(a)s e a instituição de origem.
e) Incluir na primeira página o RESUMO de até 400 caracteres (com espaço), a 5
centímetros da margem esquerda, sem parágrafos e com espaço simples.
f) Indicação de três a cinco palavras-chave, logo abaixo do Resumo.
6. Publicação e apresentação



Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento a ser
disponibilizado no site da IES.
É requisito para apresentação e publicação dos trabalhos, o pagamento da
inscrição no evento até o dia 06 de junho de 2016.

7. Normas para confecção e apresentação dos pôsteres
7.1. Dimensão


0,90m de largura por 1,20 m de altura

7.2. Título




Deverá ser o mesmo do trabalho enviado
Em letras maiúsculas
Abaixo do título devem aparecer nessa ordem: nome dos/as autores/autoras,
nome do apresentador/a (grifado), nome do departamento e instituição; cidade
e Estado.

8. Conteúdo do pôster



Resumo do artigo devendo apresentar: introdução,
considerações finais e referencias bibliográficas.
Fonte que permita leitura a 2 metros de distância

desenvolvimento,

OBSERVAÇÕES:


O material de confecção dos pôsteres fica a critério dos expositores,
dispensando a obrigatoriedade de impressão digital na forma de banner.





Trabalhos envolvendo seres humanos somente poderão ser apresentados
mediante apresentação do comprovante aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo seres humanos – CEP.
Os trabalhos aprovados não serão revisados para a publicação.

9. Qualquer situação não prevista neste edital será resolvida pela comissão
organizadora do evento.

