EDITAL
EDITAL DE CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS.

13ª SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL e 8º Encontro de Egressos - 2014.
Os cursos de Serviço Social da Universidade Tiradentes, campus Aracaju, Itabaiana,
Propriá e Estância, anunciam a chamada pública de trabalhos para a 13ª Semana do
Assistente Social e 8º Encontro de Egressos, que ocorrerá no período de 13 a
17/05/2014.
O tema geral do evento é “DIREITO ÀS CIDADES NO CONTEXTO DOS MEGA
EVENTOS”
Carga horária: O evento conta como atividade complementar com carga horária de 20
horas.
TRABALHOS CIENTÍFICOS (ARTIGO CIENTÍFICO COMPLETO):
Os trabalhos submetidos serão avaliados por membros da Comissão Científica do
evento, que os avaliarão de acordo com os eixos temáticos propostos e com atenção aos
seguintes critérios: Pertinência em relação ao Eixo Temático; Qualidade linguística:
clareza e correção na comunicação; Estrutura e Conteúdo: Articulação entre os
itens que compõem o texto (resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão) e
coerência teórico-metodológica;

Os artigos científicos poderão ser inscritos nas seguintes modalidades:
a) Relato de Experiência;
b) Sistematização do Trabalho Profissional;
c) Resultados de Pesquisa;
d) Reflexão Teórica.
EIXOS TEMÁTICOS
1. Estado e Democracia.
2. Projeto Ético-Político e o Fazer Profissional
3. Defesa dos Direitos Humanos.
4. Espaço, Território e Mobilidade Urbana em tempos atuais – uma questão social?
5. Os Megas Eventos sob a ótica da Questão Ambiental.
6. Política de Moradia: entre o direito e a violação dos direitos humanos, sob a ótica das
diversas áreas do conhecimento. Foco na temática do evento.
6. Serviço Social e Esportes – espaços sócio ocupacionais.

COMUNICAÇÃO ORAL (ARTIGO CIENTÍFICO)
A apresentação dos trabalhos será feita somente na categoria Comunicação oral
mediante aprovação do Artigo Científico. As Apresentações orais devem ser realizadas
conforme modalidade inscrita no evento.
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS:
O trabalho deve ser enviado em editor de texto Word for Windows, contendo texto em
forma de Resumo com no máximo 15 (quinze) linhas com espaçamento simples; 03
(três) a 05 (cinco) palavras-chave, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e
Bibliografia.
a) Idioma: Português
b) b) Papel A4, páginas numeradas.
c) Espaçamento do texto entre linhas: 1,5.
d) Margens: superior 3 cm; inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 2cm.
e) Fonte: Times New Roman, corpo 12.
f) O texto completo terá entre 3 (tres) e 05 (cinco) páginas, incluindo
bibliografia, conforme Normas ABNT (NBR 10520 e NRB 6023).
A revisão do texto, em português, é de inteira responsabilidade do/a(s) autor/a/(es).
Os trabalhos de estudantes de graduação só poderão ser submetidos com a orientação de
docente ou supervisor/a (coautoria). Os trabalhos de conclusão de curso e relatos ou
sistematização de estágio devem ter, como coautores, os seus orientadores/supervisores.
Abaixo da identificação dos autores, deve-se indicar o eixo ao qual está vinculado.

3. ENVIO DOS TRABALHOS
O envio dos trabalhos, no período de 30 de abril a 07 de maio de 2014, exclusivamente
para os emails: adelina2@unit.br para apresentações campus Propriá;
jane_cláudia@unit.br campus Aracaju; gilmara_rezende@unit.br para o campus
Estância e rosana_marques@unit, campus Itabaiana, maria_ione@unit.br, para o EAD,
informando no Assunto: 13ª Semana do Assistente Social e 8º Encontro de Egressos,
seguindo as orientações abaixo:

O mero envio do trabalho indica que o/a(s) autor/a/e(s) expressa(m) acordo e aceitação
em relação às normas de publicação. Os trabalhos que atentarem contra a ética
profissional não serão aceito para publicação/apresentação. Não serão explicados a não
aceitação de trabalhos.
PRAZOS
a) Inscrição de trabalhos: de 30 de abril até 07 de maio de 2014;
b) Envio aos avaliadores/as: 07 de maio;
c) Avaliação: 07 a 09 de maio de 2014;
d) Divulgação dos trabalhos aprovados: 10 de maio de 2014, na página da UNIT

DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Os trabalhos aprovados serão publicados no site do evento, com ISSN desde que pelo
menos um autor o/a esteja inscrito no evento até o dia 07 de maio de 2014.
b) Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora da 13ª Semana do
Assistente Social -2014, ouvida a Comissão Científica.
c) Não serão aceitos mais que 03 (três) autores por trabalho incluindo o orientador(a)
caso exista.
d) A efetivação das inscrições, com apresentação de trabalhos, deverão ser realizadas
até o dia 07 de maio de 2014, através do comprovante digitalizado, apresentando o
nome do favorecido e do depositante, para os e-mails das coordenações de curso citados
no item 3. ENVIO DOS TRABALHOS
ENVIO DE TRABALHOS.
e) Valor da inscrição = R$20,00 (estudantes e profissionais)
f) As inscrições, sem apresentação de trabalho, estarão abertas no período de 30 de abril
a 12 de maio de 2014, no site do evento.
LOCAL DO EVENTO
Nos campi Farolândia, Estância, Itabaiana, Propriá e via IPTV com transmissão
via satélite para os Polos de Apoio Presencial (vide programação).

ORGANIZAÇÃO
Coordenação curso Serviço Social – campus Propriá: Profª Ma. Adelina Amélia
Coordenação curso Serviço Social – campus Estância : Profª Gilmara Rezende
Coordenação curso Serviço Social – campus Aracaju: Profª Dra. Jane Pedó
Coordenação curso Serviço Social - EAD: Profª Maria Ione Vasconcelos
Coordenação curso Serviço Social – campus Itabaiana: Profª Ma. Rosana Marques

COLABORADORES
- Comissão Científica:
Profª. Ana Carla Oliveira Barreto
Profª. Clara Angélica Bezerra.
Profª. Jane Cláudia Jardim Pedó
Profª. Marilene Leite Calasans)
Profª. Maria Jose Telees Coutinho

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

13ª SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 2014
E 8º ENCONTRO DE EGRESSOS
“DIREITO ÀS CIDADES NO CONTEXTO DOS MEGA EVENTOS”

Nome Completo:
Nome para Crachá:
Categoria:
( ) Profissional

(

) Estudante da Graduação

Cidade:
Instituição:
E-mail:
Tel.: ( )
Valor a pagar: R$ 20,00
Profissional, Estudante de Graduação e Professor (a)

(

) Professor(a)
Estado:

