CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

II JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL UNIATENEU
EDITAL Nº 01/2019
O Curso de Serviço Social do Centro Universitário
Ateneu torna pública a abertura de inscrições e
estabelece normas relativas à submissão de
trabalhos na II JORNADA CIENTÍFICA DE
SERVIÇO SOCIAL UNIATENEU, que será realizada
dias 03 e 04 de Julho de 2019, nos Campus Lagoa
e Antônio Bezerra.
1. OBJETIVOS
1.1 Divulgar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos
alunos do Curso de Serviço Social da UniAteneu e de outras IES.
1.2 Promover a integração entre o corpo docente e discente da UniAteneu e de
outras IES.
1.3 Incentivar o intercâmbio de conhecimento dentro da comunidade acadêmica.
2. PÚBLICO-ALVO
Alunos do curso de graduação e pós-graduação em Serviço Social.
3. EIXOS TEMÁTICOS
3.1 Trabalho, Questão Social e Serviço Social;
3.2 Serviço Social, Fundamentos, formação e trabalho profissional;
3.3 Política Social e Serviço Social;
3.4 Movimentos Sociais e Serviço Social;
3.5 Questão Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social;
3.6 Ética, Direitos Humanos e Serviço Social;
3.7 Serviço Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia, geração,
sexualidades;

O eixo temático deve ser informado no corpo do e-mail a ser enviado com o
trabalho.

4. INSCRIÇÕES
4.1 A IIJORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL UNIATENEU tem duas
modalidades de inscrições: participação ou apresentação de trabalho (RESUMO
EXPANDIDO).
As inscrições para participação serão realizadas no período de 10/06/2019 a
28/06/2019, somente de forma presencial, na Secretaria Discente das Unidades
Lagoa e Antônio Bezerra. O valor da inscrição é de R$ 10,00 (dez reais).
As inscrições para apresentação dos trabalhos serão realizadas no período
de 03/07/2019 e 04/07/2019,somente de forma presencial, na Secretaria Discente
das Unidades Lagoa e Antônio Bezerra.O valor da inscrição é de R$ 15,00 (vinte
reais).
4.2 Para realizar a apresentação de um trabalho pelo menos um dos autores
deverá se inscrever no evento.Para submeter os trabalhos os autores enviarão um
email para jornadaservicosocial@fate.edu.br, anexando a ficha de inscrição
(ANEXO I)de um dos autores e o trabalho.
4.3 Será enviado um email de confirmação da submissão.
4.4 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do
evento explícitas nesse Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos anais do
evento e nos demais meios de divulgação da UniAteneu, sendo responsável pelo
conteúdo apresentado.
4.5 Após a submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de alterações,
tanto dos dados pessoais como do conteúdo.
4.6 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação
estipuladas pelo evento.
4.7 Cada autor pode submeter até 3 (três) trabalhos como autor principal, não tendo
limites para participar como co-autor.
4.8 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 1 (um) autor principal, 5 (quatro) coautores e um(a) professor(a) orientador(a).
4.9 Os autores serão responsáveis pela revisão ortográfica prévia do trabalho.

4.10 Todos os trabalhados aprovados serão apresentados, obrigatoriamente, na
MODALIDADE ORAL.
4.11 A divulgação dos trabalhos aceitos será feita no dia 30/07/2019 por meio do site
da UniAteneu, www.fate.edu.br, onde também serão informados o local, sala e
horário da apresentação dos trabalhos.

5. NORMAS DE SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO
5.1O resumo expandido deve conter até 2 laudas e seguir o modelo (ANEXO II).
5.2 Os resumos expandidos devem possuir a seguinte estrutura: título; nome do(s)
autor(es); resumo; palavras-chave; introdução; metodologia; desenvolvimento;
considerações finais e referências.
5.3 O texto deve ser digitado com fonte TIMES NEW ROMAN ou ARIAL em tamanho
12 com espaçamento entrelinhas 1,5.
5.4 As citações longas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes de
ilustrações e das tabelas devem ser digitadas com fonte em tamanho 10.
5.5 As folhas devem apresentar 3 cm na margem esquerda e superior; e 2 cm na
margem direita e inferior.
5.6 Os parágrafos iniciais devem ter margem de 2 cm a partir da margem esquerda.
5.7 As citações longas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem
esquerda e espaçamento entrelinhas simples.
6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1 Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados em modalidade oral. As
apresentações terão duração de 10 minutos.
6.2 Somente os trabalhos apresentados receberão certificados.
6.3 Apenas o autor e/ou co-autores inscritos no evento poderão apresentar os
trabalhos.
6.4 A organização do evento disponibilizará Datashow para as apresentações.
6.5 As apresentações deverão estar em formato PowerPoint ou pdf.

7. CALENDÁRIO
10/06/2019 a 02/07/2019

Período de inscrições para participação no evento

10/06/2019 a 28/06/2019
30/06/2019

03/07/2019
04/07/2019

Período de inscrições para apresentação dos
trabalhos
Divulgação dos trabalhos aceitos e o cronograma das
apresentações
no
site
da
UniAteneu,
www.fate.edu.br
Apresentação dos trabalhos selecionados na Sede
Antônio Bezerra
Apresentação dos trabalhos selecionados na Sede
Lagoa de Messejana

8. CERTIFICADOS
8.1
Os
certificados
serão
disponibilizados
através
de
email
jornadaservicosocial@fate.edu.br.
8.2 Serão dois certificados, um para quem participar do evento (10hs) e outro para
apresentação de trabalhos.
9. INFORMAÇÕES
9.1 Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Coordenação do Curso
de
Serviço
Social
da
UniAteneu
ou
enviar
email
para
jornadaservicosocial@fate.edu.br
10. CLÁUSULA DE RESERVA
A Comissão Organizadora da II JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL
UNIATENEU reserva-se o direito de resolver casos omissos, bem como as situações
não previstas no presente Edital.

Fortaleza, 08 de junho de 2019.
_______________________________________
Profa. Ms. Kelyane Silva de Sousa
Coordenadora Interina de Serviço Social
UNIATENEU
_______________________________________

Prof. Dr. George Henrique de Moura Cunha
Coordenador do Núcleo de Pesquisa
UNIATENEU
_______________________________________
Profa. Ms. Maria Alice Duarte Gurgel Soares
Pró-Reitora Acadêmica Uniateneu
UNIATENEU

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
I JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIATENEU
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
TIPO DE TRABALHO
RESUMO EXPANDIDO
DADOS DO INSCRITO
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
CPF:
EMAIL:
TELEFONES:
ENDEREÇO:

MATRÍCULA:
SEMESTRE:

LÍ E ACEITO AS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS DA II JORNADA CIENTÍFICA DE
SERVIÇO SOCIAL DA UNIATENEU, DESCRITOS NO EDITAL Nº 01/2019 DISPONÍVEL NO SITE
www.fate.edu.br.
SIM
NÃO
TÍTULO DO TRABALHO:

DADOS DOSAUTORES
AUTOR(A) 1
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:
AUTOR(A) 2
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:
AUTOR(A) 3
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:

SEMESTRE:

SEMESTRE:

SEMESTRE:

EMAIL:
AUTOR(A) 4
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:
AUTOR(A) 5
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:
AUTOR(A) 6
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:

SEMESTRE:

SEMESTRE:

SEMESTRE:

ORIENTADOR(A)
NOME COMPLETO:
CURSO/IES:
TELEFONES:
EMAIL:
EIXO TEMÁTICO
Trabalho, Questão Social e Serviço Social;
Serviço Social, Fundamentos, formação e trabalho profissional;
Política Social e Serviço social;
Movimentos Sociais e Serviço Social;
Questão Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social;
Ética, Direitos Humanos e Serviço Social;
Serviço Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia, geração, sexualidades;

Fortaleza, ____ de _________ de 2019.

____________________________________________
Assinatura

ANEXO II – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
II JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL UNIATENEU
TÍTULO DO TRABALHO (CENTRALIZADO, CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO
12)
Nome do autor1
(Deve vir indicado do centro para a margem direita)
RESUMO
O Resumo consiste numa apresentação breve e clara dos pontos mais importantes
do trabalho. A primeira frase do resumo deve ser significativa e expressar o tema
central do estudo. O resumo tem que expor o tema do trabalho, os objetivos, a
metodologia, os resultados e as considerações finais do estudo. Deve ser composto
de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não deve ser enumerada em
tópicos. Usar o verbo na voz ativa e na 3ª pessoa do singular. O resumo deve conter
até 150 palavras. Deve vir em um único parágrafo, justificado, tamanho da fonte 12,
com espaçamento entrelinhas simples.
Palavras-chave: (Palavras que representam o conteúdo do texto. Devem vir logo
abaixo do resumo. Os trabalhos devem conter de três a cinco palavras-chave,
separadas e finalizadas por ponto).
1 INTRODUÇÃO
Nesta parte inicial do texto os autores deverão delimitar o seu objeto de
estudo, situando acerca do contexto do tema pesquisado, fornecendoassim uma
visão panorâmica dapesquisa realizada e esclarecendo os objetivos do trabalho.
2 METODOLOGIA

1 Informações do autor: titulação; instituição de ensino; e e-mail.

Os autores devem informar sobre a metodologia utilizada na construção
do estudo. Apresentar adequadamente o tipo de pesquisa, os métodos, as técnicas
e os instrumentos utilizados.
3 DESENVOLVIMENTO: DISCUSSÕES E RESULTADOS
Deve apresentar a fundamentação teórica, os resultados e a discussão do
estudo. Os autores podem dividir o desenvolvimento em seções e subseções.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os autores devem fazer o fechamento do trabalho, respondendo aos
objetivos estabelecidos na pesquisa. Trazer uma síntese dos principais resultados
trazendo as principais contribuições do estudo.
REFERÊNCIAS
Listagem das obras e documentos citados e discutidos ao longo do
trabalho. Devem ser digitadas em ordem alfabética, com espaçamento entrelinhas
simples, alinhadas a esquerda, e um espaço simples entre as referências.

