V MOSTRA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL DA UNIMONTES
“Estágio supervisionado em Serviço Social: trabalho profissional e construção de conhecimento”

EDITAL Nº 01/2016
CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Coordenação Didática do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES, por meio da Coordenação de Estágio Supervisionado, torna pública a chamada de trabalhos
científicos para a V Mostra de Estágio em Serviço Social, que terá como tema: “Estágio supervisionado
em Serviço Social: trabalho profissional e construção de conhecimento”, a realizar-se no dia 12 de
novembro de 2016, no campus da UNIMONTES – Montes Claros/MG.

1. DOS OBJETIVOS DO EVENTO
1.1- Potencializar os espaços coletivos de reflexão, exposição e construção de saberes sobre o Estágio
Supervisionado e os espaços sócio-ocupacionais do assistente social;
1.2 - Fomentar a apresentação de trabalhos científicos e experiências profissionais.
1.3 - Incentivar a articulação entre pesquisa, ensino e extensão,
1.4 - Ampliar as oportunidades de socialização do conhecimento viabilizando aos discentes o cumprimento
qualitativo de suas atividades complementares.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 – Poderão ser inscritos, trabalhos no formato de resumo expandido, que abordem relato de experiência
(profissional e acadêmica) vivenciado por assistentes sociais, outros profissionais (desde que atuem em
conjunto com assistentes socais em equipe multiprofissional) e estudantes nos mais diversos espaços de
atuação.
2.2 – Cada acadêmico ou profissional poderá inscrever até dois trabalhos, sendo estes como autor ou coautor.
2.3 – A identificação do(s) autor(es) no trabalho apresentado, deverá ser restrita à folha de rosto. Esta deverá
apresentar o título do trabalho, e as demais informações sobre o(s) autor(es): e-mail, telefone e instituição a
qual está vinculada.
2.4 – Cada trabalho poderá ter no máximo 4 (quatro) autores.
2.5 – O responsável pela submissão do(s) trabalho (s) será a principal referência enquanto autor viabilizando
os possíveis retornos sobre a avaliação do documento apreciado.
2.6 – Deverão ser apresentados trabalhos inéditos, ficando proibida a inscrição de trabalhos idênticos aos já
apresentados em outros eventos, no âmbito de instituições de cunho educacional e/ou científico.
2.7 – As inscrições serão gratuitas.

3 - ÁREAS TEMÁTICAS
Os trabalhos deverão ser estar relacionados às seguintes temáticas:
* Estágio supervisionado;
* Trabalho profissional;
* Formação profissional;
* Processos de Trabalho e Serviço Social;
* Seguridade Social;
4 – PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 03 a 17 de outubro de 2016 (na sala de n°203, prédio 1 / CCSA, das
10:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas)
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5 – PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO

5.1 – Ficha de inscrição, devidamente preenchida (Anexo I);
5.2. – Termo de Compromisso do autor afirmando a originalidade do trabalho (Anexo II);
5.3 – Entrega de duas vias impressas do trabalho e uma cópia em CD no ato da inscrição, em envelope
devidamente identificado;
6 – DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1 - Poderão ser apresentados trabalhos que apresentem relatos de experiência. Os trabalhos submetidos
deverão ser originais. Neste sentido, serão desclassificados os trabalhos que já foram submetidos a outros
eventos e/ou chamadas para publicações diversas.
6.2 - A observância das normas e das regras gramaticais do trabalho é de inteira responsabilidade do(s)
autor(es).
6.3 - O texto deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) laudas. A observância das normas e
das regras gramaticais (mencionadas abaixo) é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
6.4 – O trabalho deverá ser organizado da seguinte maneira: título do trabalho; resumo; palavras – chave;
introdução; metodologia; resultados e discussão; conclusões e referências. As figuras e tabelas, quando
utilizadas, serão inseridas no elemento estrutural que a referencia.
6.5 – O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens superior, inferior,
esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Time New Roman, tamanho 12. O espaçamento
entre as linhas deverá ser de 1,5. O título deverá ser apresentado em letra maiúscula e negrito. As citações de
artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT. A seção Resumo deve ter no máximo 250 palavras, com breves e concretas informações sobre a
justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho.
Obs: A formatação do trabalho deverá seguir os padrões da ABNT. Qualquer modificação na
formatação estabelecida desclassificará o trabalho.
7. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
7.1 – A comissão de avaliação dos trabalhos submetidos será constituída pela coordenadora e pelos docentes
da subárea de estágio supervisionado do Curso de Serviço Social da UNIMONTES;
7.2 – Os critérios a serem utilizados pela comissão julgadora para avaliação dos trabalhos inscritos serão:
I) Qualidade da apresentação do trabalho (organização e formatação, cumprindo o item 3 deste edital);
II) Objetividade e clareza do texto apresentado;
III) Originalidade e relevância científica.
7.3 – Em caso de não haver trabalho que contemple as exigências deste edital, cabe à Comissão Avaliadora a
suspensão desta edição.
7.4 – O resultado da avaliação dos trabalhos será homologado pela comissão responsável em até 15 dias após
o término do prazo final de inscrição, e enviado para os emails dos autores, com toda a programação do
evento.
8. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 – A divulgação dos trabalhos aprovados realizar-se-á no dia 31 de outubro de 2016, por meio de
informativos publicizados no quadro de avisos do curso de Serviço Social e no site da UNIMONTES.
8.2 – Será enviado e-mail aos autores dos trabalhos classificados que apresentarem no ato da inscrição o
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respectivo endereço eletrônico.
9 – DA APRESENTAÇÃO
9.1 – A apresentação dos trabalhos ocorrerá de forma oral, sendo 10 minutos para exposição.
9.2 - As bancas para apresentação dos trabalhos será constituída por professores do Curso de Serviço Social
da UNIMONTES, podendo contar com professores convidados do Departamento de Ciências Sociais e de
outros cursos;
9.3 – O apresentador deverá chegar antecipadamente ao local de apresentação de seu trabalho (recomenda-se
20 minutos antes do início da sessão).

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 – Os candidatos com a apresentação concordam com a eventual publicação, em parte ou na íntegra, dos
trabalhos inscritos;
10.2 – A participação na V MOSTRA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL DA UNIMONTES implica na
aceitação, por parte dos autores, de todas as exigências regulamentares pertinentes e, o não cumprimento,
acarretará desclassificação;
10.3 – O candidato responsável pela submissão do trabalho receberá, após a comunicação oral, certificado
de participação no evento e apresentação de trabalho.
10.4 – Os casos omissos serão solucionados pela comissão organizadora.

Montes Claros/MG, 23 de setembro de 2016.

Professora Tathiane Paraíso da Silva
Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social da UNIMONTES

Professora Viviane Bernadeth Gandra
Docente de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social da UNIMONTES

Professora Fabíola Francielle
Docente de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social da UNIMONTES

Professor Diego Tabosa da Silva
Docente de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social da UNIMONTES
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO AUTOR
TÍTULO DO TRABALHO:
_______________________________________________________________________________________
ÁREA TEMÁTICA:
NOME COMPLETO DO AUTOR:
DATA DE NASCIMENTO

/

/

RG:

TELEFONE:
E-MAIL:

( ) Acadêmico graduação - Curso/Período: ______________________________________
( ) Acadêmico pós – graduação – Curso:________________________________________
( ) Professor – Curso: _______________________________________________________
( ) Profissional – Área: _____________________________________________________
INSTITUIÇÃO:

DADOS DOS CO-AUTORES (QUANDO FOR O CASO)
NOME:
ÁREA DE ATUAÇÃO:
FONE:

E-MAIL:

INSTITUIÇÃO A QUAL ESTÁ VINCULADO(A):

DADOS DOS CO-AUTORES (QUANDO FOR O CASO)
NOME:
ÁREA DE ATUAÇÃO:
FONE:

E-MAIL:

INSTITUIÇÃO A QUAL ESTÁ VINCULADO(A):
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DADOS DOS CO-AUTORES (QUANDO FOR O CASO)
NOME:
ÁREA DE ATUAÇÃO:
FONE:

E-MAIL:

INSTITUIÇÃO A QUAL ESTÁ VINCULADO(A):

Montes Claros,

de outubro de 2016

____________________________________________________
Assinatura do Autor principal
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO DO CANDIDATO

Eu
, candidato à Apresentação de Trabalho
na V MOSTRA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL DA UNIMONTES: “ESTÁGIO
SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: TRABALHO PROFISSIONAL E CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO”, confirmo a originalidade do trabalho e declaro estar ciente e concordar, para
todos os efeitos e consequências de direito, com as normas estabelecidas no Edital Nº 01/2016. Declaro,
ainda, que as informações apresentadas na Ficha de Inscrição (Anexo I) deste Edital, são verdadeiras.

MONTES CLAROS-MG,

ASSINATURA

/

/

