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CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL E PÔSTER 

 

IV SIMPÓSIO REGIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO 

SOCIAL E XIX SEMANA ACADÊMICA DE SERVIÇO SOCIAL 

 

TEMA CENTRAL: SERVIÇO SOCIAL: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO 

SUPERIOR 
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 a 29 julho de 2011  

LOCAL: UNIOESTE – Campus de Toledo- Paraná (tarde e noite) 

As atividades no período da manhã serão realizadas no Centro de Eventos Ondy Hélio 

Neuderauaer. Rua Doutor Ciro Fernandes do Lago, 85 Toledo PR Telefone (45) 3252 3122. 

 

PROMOÇÃO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE  

Colegiado de Serviço Social– Campus de Toledo/PR 

Fundação Araucária: Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico/PR 

 

APOIO: Associação dos Profissionais de Serviço Social de Toledo/PR (APSS)  

Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel/PR (APROSSC) 

Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social de Cascavel/PR (NUCRESS) 

Prefeitura Municipal de Toledo 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

Serão aceitos trabalhos para apresentação na forma de Comunicação Oral e Pôster, de 

acordo com os eixos temáticos propostos. Em Comunicação Oral serão aceitos trabalhos 

resultantes de pesquisa, investigações concluídas ou relatos de experiências. Para Pôster serão 

aceitos trabalhos resultantes de pesquisas, investigações e relatos de experiência em 

andamento ou concluídos. Para Comunicação Oral deverá ser enviado o texto completo; 

para Pôster deverá ser enviado resumo, sendo que para as duas modalidades, no ato da 

inscrição e conforme disposições abaixo.  

 

FORMATAÇÃO DO TEXTO COMPLETO PARA COMUNICAÇÃO ORAL E 

RESUMO PARA PÔSTER 

Para a Comunicação Oral e Pôster o texto completo e resumo de uma página deve ser 

digitado em papel A4; fonte Times New Roman; tamanho 12, espaçamento entrelinhas 1,5 

cm; alinhamento justificado, com margens: superior, inferior, direita e esquerda de 2,5 cm. 

Título centralizado em letras maiúsculas e negrito; abaixo do título, separado por um espaço, 

o nome do(s) autor(es) alinhado(s) à direita. Deve ser sublinhado o(s) nome(s) do(s) 

apresentador(es) e identificados a instituição, telefone e o e-mail para contato em nota de 

rodapé de todos os autores do trabalho. Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), separado por 

um espaço, informar o eixo temático do trabalho e a forma de apresentação: Comunicação 

Oral ou  Pôster. 

 

CONTEÚDO DO TEXTO COMPLETO PARA COMUNICAÇÃO ORAL 

O texto completo para Comunicação Oral deve ter entre 08 (oito) e 10 (dez) páginas. Deve 

apresentar resumo com no máximo 500 caracteres em espaço simples e sem parágrafos e 

apresentar de forma concisa os objetivos, metodologia e os resultados alcançados. Manter um 

espaço entre o Resumo e 03 (três) Palavras-chave. A organização do texto deve contemplar: 

introdução; revisão da literatura; procedimentos metodológicos; resultados; conclusões e 

referências. Cada item deve estar separado por um espaço e sem margem de parágrafo no 
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texto. Pode conter ilustrações (gráficos, tabelas, figuras) com as fontes devidamente 

identificadas. Citações, Referências e Fontes devem estar em conformidade com as normas da 

ABNT vigentes. Páginas numeradas no canto superior direito. 

 

CONTEÚDO DO RESUMO PARA PÔSTER 
O resumo para o Pôster deve ter apenas uma página, sem utilização de nenhum gráfico e 

tabela e conter delimitação do tema ou caracterização da experiência, objetivos, aspectos 

metodológicos, resultados, considerações finais e referências.  

 

 

FORMATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 
O Pôster deve ser elaborado com 90 cm de largura e 1 metro de altura. Escrito em fonte 

Times New Roman de tamanho entre 32 e 40, contendo identificação da instituição (quando 

de ensino, deve constar o nome do Curso), título centralizado em letras maiúsculas e negrito; 

abaixo do título, separado por um espaço, o(s) nome(s) do(s) autor(es) alinhado(s) à direita, 

deve ser sublinhado o(s) nome(s) do(s) apresentador(es) e identificados a instituição, o 

endereço para contato, o telefone e o e-mail em nota de rodapé. Abaixo do nome do(s) 

autor(res), separado por um espaço, informar o eixo temático do trabalho. A organização do 

texto deve conter introdução, objetivos, aspectos metodológicos, resultados, conclusões e 

referências (conforme normas da ABNT vigentes).  

 

APRESENTAÇÃO ORAL EM SESSÕES TEMÁTICAS COORDENADAS 

Nas Sessões Temáticas Coordenadas, com local e horário definido, o tempo de exposição de 

cada apresentação oral será de até 15 minutos. Haverá debate na seqüência e multimídia 

disponível na sala.  

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS À COMISSÃO CIENTÍFICA (Comunicação Oral e 

Pôster) 

Para a submissão de trabalhos para avaliação da Comissão Científica: 

1) Encaminhar o texto completo do trabalho dentro do prazo estipulado e de acordo com as 

normas estabelecidas; 

2) Submeter até um (1) trabalhos como autor(a) e até três (3) trabalhos como co-autor(a);  

3) Cada trabalho poderá ter até três (3) co-autores; 

4) Os autores e co-autores deverão inscrever-se no Simpósio/Semana. A inscrição é 

individual. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA 

Os trabalhos serão submetidos à avaliação da Comissão Científica e serão considerados como 

critérios de aceitação: atendimento as normas gerais do evento, das normas quanto ao formato 

e ao prazo; a qualidade científica; o cumprimento das condições de submissão. Os textos que 

não atenderem às normas gerais do evento não serão aceitos. 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

A divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica ocorrerá no 

dia previsto no Cronograma do evento.  
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EIXOS TEMÁTICOS:  

1. Serviço Social: Formação Profissional e Ensino Superior 

2. Serviço Social: Fundamentos e Trabalho Profissional  

3. Trabalho e Serviço Social 

4. Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social  

5. Movimentos Sociais, Estratégias de Resistência e Serviço Social 

6. Ética, Direitos Humanos e Serviço Social 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

 Serão emitidos certificados de autoria de trabalho para autores e co-autores;  

 Serão emitidos certificados de apresentação de trabalho em conformidade com os nomes 

sublinhados no texto (Comunicação Oral) e resumo (Pôster); 

 Serão emitidos certificados de participação a todos que se inscreverem no evento e 

tiverem freqüência mínima de 75%; 

 A taxa de inscrição é de R$ 10,00 para estudantes e R$ 20,00 para profissionais. O recurso 

gerado destina-se ao pagamento da anuidade Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social pelo Curso promotor do evento. 

 

CRONOGRAMA 

 Prazo para envio de trabalhos: até 27 de junho de 2011. 

 O envio de trabalhos deve ser feito pelo e-mail: simposioiv@gmail.com 

 Divulgação da relação dos trabalhos aceitos pelo Comitê Científico: até 15 de julho de 

2011. 

 Inscrição: até 27 julho de 2011 (Primeiro dia do evento). 

 

CONTATOS: 

Telefone: (45) 3379-7050 

E-mail: simposioiv@gmail.com 

Outras Informações no site: http://www.unioeste.br/eventos/xixsss/ 

 


