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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
1.1 Serão aceitos para submissão trabalhos inéditos, em forma resumo, desde 
que se enquadrem aos eixos temáticos da Mostra; 
 
1.2 A submissão será facultada apenas aos participantes que já estiverem 
regularmente inscritos no evento. Todos os autores devem estar inscritos no 
evento.  
1.3 O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão dos 
direitos autorais aos organizadores do evento; 
   
2. REGRAS PARA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 

 
2.1 A submissão dos trabalhos será realizada via e-mail, 
mostraservicosocialuninassau@gmail.com de acordo com a área de conhecimento e 
eixo temático escolhido pelo autor; 
 
2.2 Submissão e apresentação de trabalhos 
 
2.2.1No momento da submissão o autor terá apenas a opção de apresentação 
na forma de pôster; 
Cada participante poderá submeter até três trabalhos, deverá indicar o/a 
apresentador/a de cada trabalho no momento do envio do mesmo para a 
submissão. A inscrição de mais de três trabalhos implicará na eliminação 
automática dos excedentes, por ordem de submissão. 
 
2.2.2Deve ser escolhido e indicado, no ato da submissão, o eixo temático que 
mais se relaciona com a natureza do trabalho. 
 
Eixo 1:  Questão de gênero 
Eixo 2: Trabalho do Assistente Social nas políticas públicas 
Eixo 3:  Questão social e saúde 
 
2.2.3 O prazo final para submissão dos resumos será 15/05/ 2018; 
 2.2.4Os resumos que não estiverem formatados de acordo com as normas de 
formatação disponibilizadas, neste edital, serão imediatamente recusados 
(anexo 1).  
 



Os/as autores/as podem submeter trabalhos resultantes de: ensaio teórico, 

pesquisa empírica ou teórica finalizada ou em andamento; TCC, projetos de 

extensão. Regras de submissão de trabalhos: 

 

- Título: até 140 caracteres com espaço (letras maiúsculas e negrito). Fonte: 

arial 11; 

- Autores: até 5 autores, todos inscritos no evento (sem negrito). Fonte: arial 11. 

Indicar o autor apresentador do trabalho em negrito. 

- Instituição de origem (sem negrito). Fonte: arial 11; 

-Texto: respeitando o limite máximo de 1.800 CARACTERES (COM ESPAÇO); 

-Conteúdo: Independente do Eixo, o texto do resumo deverá ser 

ESTRUTURADO, compreendendo, obrigatoriamente, o preenchimento de 

todas as etapas textuais (Introdução, objetivo, método, resultados/discussão e 

conclusão e  referências); 

IMPORTANTE: Não incluir no corpo do resumo abreviaturas não uniformizadas 

na literatura científica, números indicativos de referências bibliográficas, 

elementos que identifiquem pacientes (iniciais), instituição ou autores, SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO do trabalho. Trabalhos inscritos incompletos  

( que não apresente todos os elementos acima descritos) serão 

DESCLASSIFICADOS. 

- Fonte: Arial 11 com espaçamento simples, sem parágrafos; 

- Se for o caso, acrescentar o apoio institucional na última linha do resumo. 

 
 
 2.3 A inclusão do trabalho na programação do evento: 
  
a) aprovação do trabalho pela Comissão Científica do evento. 
b) apresentação do pôster por pelo menos um dos autores no dia 25 de maio 
de 8h00 as 10h00 
 
 2.4 Os trabalhos aprovados para apresentação na forma de pôster serão 
divulgados no dia 20/ 05/ 2018 por email. 
  
  
 3.  AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
  
 3.1 A Comissão Científica avaliará os resumos observando os seguintes 
critérios: 
  



a) vinculação do tema ao eixo temático escolhido; 
b) problematização e métodos  apresentados de forma clara e bem definida; 
c) resultados bem distribuídos e discutidos 
d) se a conclusão do texto responde adequadamente ao problema e atinge os 
objetivos propostos; 
e) adequação às normas de formatação propostas. 
 
  
4 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
 4.1 Os grupos e locais específicos de apresentações serão informados antes 
do evento, por e-mail e qualquer dúvida, procurar a comissão científica durante 
o evento; 
 
4.2 As apresentações deverão ser realizadas no formato de pôsteres, 
elaborados rigorosamente dentro das normas e configurações a seguir:  
 

 O formato padrão ABNT é 90cm x 120cm, orientação retrato (Vertical).; 

 Tipo de fonte e tamanho de letra: Times New Roman, tamanho mínimo 
16 para conteúdos gerais e tamanho 10 para referências. 

 
4.2.1 O pôster deve ser dividido nas sessões:  
 

 Título, Nome do(s) autor(es) e instituição ao qual pertencem (Fonte 10) - 
obrigatórios que sejam idênticos ao resumo submetido ao evento.  

 

 Dados da pesquisa: Independente do Eixo, o texto do resumo deverá ser 
ESTRUTURADO, compreendendo, obrigatoriamente, o preenchimento 
de todas as etapas textuais (Introdução, objetivos, métodos, 
resultados/discussão e conclusão e Bibliografia.  

 
4.2.2 Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho 
sejam facilmente visualizadas. Caso exista Agência de fomento é obrigatório 
mencioná-la. 
 
4.2.3 É permitida a utilização de imagens e gráficos estatísticos. 
 
4.2.4 Os relatores serão informados sobre dia, hora e local que seu pôster será 
projetado para os participantes. 
 
4.3 As apresentações na forma de pôster dos resumos aprovados pela 
Comissão Científica terá duração de até 10 minutos por trabalho. A confecção 
do pôster deverá conter as informações: título do trabalho; autores; três 
palavras-chave; introdução; metodologia; resultados e discussão, quando 
aplicados; conclusão e referências bibliográficas. Todos os pôsteres serão 
avaliados presencialmente pela Comissão de Avaliação.  
 
4.5 O Certificado de apresentação de trabalho somente será entregue ao(s) 
autor(es) que efetivamente apresentar(em) o trabalho no evento. A entrega 
será efetuada ao final da seção de apresentação de todos os trabalhos. 



  
4.6 É necessária a assinatura (legível) na lista de presença, após a 
apresentação do trabalho. 
  

5. CASOS OMISSOS 

5.1 Casos omissos neste Edital serão devidamente analisados e resolvidos 
pela Comissão Organizadora do evento. 

 

6. CALENDÁRIO 

Inscrições dos Trabalhos  
 

Colocar o início das inscrições/até 15/05/ 
2018 

Divulgação dos 
trabalhos deferidos no 
Blog do Curso 

20/ 05/ 2018 

Apresentações dos 
posters 

25 de Maio a partir das 08 horas 

Liberação dos 
certificados  

entrega será efetuada ao final da seção de 
apresentação de todos os trabalhos 

 
*Obs.: As salas para apresentação dos trabalhos serão divulgadas no espaço 
do evento. 

ANEXO 1 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortaleza, 30 de abril de 2018. 

Comissão Científica 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Eixo Temático 
 

Primeiro autor (relator)/instituição/cidade sede; Segundo autor/instituição/cidade 
sede; Terceiro autor/instituição/cidade sede; Quarto autor/instituição/cidade 

sede; Quinto autor/instituição/cidade sede: 
 

Introdução:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Objetivo:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.Métodos:cccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cc.Resultados e discussão:ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 
Conclusão:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Referência:fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
 
 

e-mail do  apresentador; Telefone do apresentador 


