
 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE VALE DO SALGADO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

EDITAL 001/2019 

 

A Comissão Organizadora da XI Semana de Serviço 

Social, torna público aos discentes matriculados e 

egressos do Curso de Serviço Social da Faculdade 

Vale do Salgado (FVS), o presente edital que dispõe 

sobre a submissão de trabalhos que deverão ser 

apresentados durante este evento. 

  

1 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1.1 Submissão de Trabalhos por Participante 

 

A submissão de trabalhos será vinculada a inscrição de todos os autores. Os trabalhos 

devem ser enviados em formato PDF através do email: emmanuelpinheiro@fvs.edu.br, até o 

dia 26 de Abril de 2019. No arquivo deverá constar o nome do relator, coautores, o eixo 

temático do trabalho e sua modalidade de apresentação. O nome do arquivo PDF do resumo 

deve ser nomeado com título do trabalho. 

Cada participante poderá fazer a exposição de apenas dois trabalhos como autor 

principal, podendo ser coautor em número ilimitado de trabalhos. 

 

1.2 Critérios para Formulação dos Trabalhos 

 

Serão aceitos trabalhos com no máximo 05 integrantes, incluído o(s) orientador (es). 

Deve haver pelo menos um profissional da área; se um apenas, este deverá ser o orientador. 

Todos os integrantes do trabalho devem estar inscritos no evento. 

 

1.3 Elaboração do Resumo Simples 

 

O tamanho do papel A4 (210x297mm), com orientação retrato margens esquerda e 

superior 3cm e direita e inferior 2cm. O título do trabalho em letras maiúsculas, negrito e 

centralizado, deve ser claro e conciso, permitido pronta identificação do conteúdo do trabalho 

sendo este com no máximo 15 palavras. A indicação de autoria alinhada à direita 

acompanhada por um número sobrescrito, que deve ser referenciado no rodapé da primeira 

lauda, fornecendo informações sobre os autores, instituição de origem, número de matricula 

ou se profissional número do Registro de Classe, se presente em grupo de pesquisa e /ou 

extensão, e instituição financiadora. 
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O Resumo deve ser digitado em português sem parágrafos, fonte Arial, tamanho 10, 

espaçamento simples, alinhamento do texto tipo justificado, no mínimo 200 palavras e no 

máximo 600. O texto deve conter: introdução, objetivos, metodologia, análise e discussão dos 

resultados, considerações finais e referências. O título do item deve ser escrito com letras 

maiúsculas e em negrito seguido por dois pontos. Após o resumo, deverão ser colocados as 

palavras-chave que consistem nos termos indicativos do conteúdo do trabalho apresentado, no 

mínimo 3 e no máximo 5. Caso o trabalho não esteja de acordo com o padrão acima citado, 

será desclassificado. 

 

2 EIXOS 

 

2.1 Questão de Gênero e Etnia; 

2.2 Desigualdade Social, Pobreza e Políticas Públicas 

2.3 Serviço Social e as Transformações no Mundo do Trabalho 

2.4 Impasse e Desafios das Políticas da Seguridade Social 

 

3 ANÁLISE DE TRABALHOS 

 

Para aprovação do resumo a ser apresentado na XI SEMANA DE SERVIÇO 

SOCIAL DA FACULDADE VALE DO SALGADO: 

Os trabalhos serão analisados pelo comitê científico do evento no período de 1º a 04 

de Maio de 2019, e o aceite dos resumos expandidos será publicado no dia 30 de Abril de 

2019, com a numeração a ser respeitada na colocação dos banners para exposição.  

Para seleção de resumos serão considerados os seguintes critérios: coerência com o 

tema e as normas de acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas 2011 

(ABNT). 

Somente serão aceitos trabalhos não publicados. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

4.1 Modalidade de Apresentação 

 

As apresentações serão realizadas através de pôster (banner), ficando essa definição 

a cargo dos autores. 

 

4.2 Apresentação Pôster/Banner 

 

Deverá ser apresentado na dimensão: 90cm de altura por 60cm de largura, sendo 

estes penduráveis. Deverá ser legível a uma distância de pelo menos 1 metro com a logomarca 

da instituição de origem, seguido do título do trabalho centralizado, com no máximo 15 

palavras em letras maiúsculas e em negrito. 

Logo abaixo, os nomes dos autores devem ser citados, alinhados a direita, onde o 

nome do autor-relator deverá estar sublinhado. Todos os autores - no máximo 5, incluindo 

orientador(es) - devem estar acompanhados por um número sobrescrito, que deve ser 



 

 

referenciado no rodapé do impresso, fornecendo informações sobre os autores, instituição de 

origem, se em presente grupo de pesquisa e/ou extensão, e instituição financiadora. 

No Banner deverão constar obrigatoriamente os itens: nome do evento (XI 

SEMANA DE SERVIÇO SOCIAL), nome dos autores, instituição de origem, título do 

resumo submetido, introdução, objetivos, metodologia, análise e discussão dos resultados, 

considerações finais e referências. Tabelas e gravuras podem estar presentes. 

Banners/pôsteres sem esses tópicos ou sem essa organização serão considerados fora 

do padrão. 

É proibida a apresentação por terceiros, não autores. 

 

 

4.3 Local da Apresentação dos Resumos 

 

As exposições dos banners/pôsteres acontecerão nas dependências da Faculdade Vale 

do Salgado-FVS, localizada na Rua Monsenhor Frota, 609, Centro de Icó-Ceará. Os trabalhos 

apresentados em sala destinada para tais e os banners deverão ser fixados nos locais 

determinados pela comissão organizadora do evento. 

 

4.4 Horários da Apresentação dos Resumos 

 

As apresentações dos trabalhos ocorrerão nos dias 14 e 15 de Maio, no horário de 

08:00 ás 12:00. Os horários serão informados por cronograma afixado nas salas de aulas e no 

site do evento onde deverão seguir as datas determinadas pela comissão organizadora do 

evento. Os participantes que não estiverem presentes no horário determinado para 

apresentação, não poderão fazê-lo em outro momento e seu resumo não será publicado nos 

anais do evento. 

 

4.5 Premiação 

 

Serão premiados os 03 melhores trabalhos, sendo que estes devem obrigatoriamente 

estar relacionados com a temática do evento.  

 

4.6 Certificados 

 

É de inteira responsabilidade dos participantes o preenchimento correto da ficha de 

inscrição para confecção do certificado. 

Será disponibilizado para participantes ouvintes um certificado de participação no 

evento com 20hs. Para participantes que submeterem trabalhos será disponibilizado um 

certificado de apresentação (banner), contendo o nome de todos os integrantes inscritos como 

autores e coautores. Os trabalhos aceitos serão publicados em anais. 
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA XI 

SEMANA DE SERVIÇO SOCIAL 


