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Edital nº 01/2019 – Abertura de Inscrições de Trabalhos para Apresentação 

no 40º Encontro de Assistentes Sociais do Maranhão  

 

Tema: O desmonte dos direitos da classe trabalhadora: Assistentes Sociais no 

combate ao conservadorismo”.   

 

 

 

1. Inscrições de Trabalhos: 
 

O resumo do trabalho devera ser anexado ao formulário de inscrição online, 

link disponível no site www.cressma.org.br, no período de 05/04/2019 a 

08/05/2019. 

Poderão ser apresentados: relatos de experiências, resultados de 

pesquisa já concluída, relato de projetos e estudos em andamento e que 

ainda não tenham resultado de pesquisa, mas cujo conteúdo possa ser discutido 

no evento. Estes serão organizados em 4 eixos temáticos:  

 
Eixos Temáticos:  

 I.Previdência,  

 II. Educação, Trabalho, Direitos Humanos, Sociojurídico, Questão Agrária , 
Questão Ambiental, Segurança Alimentar, Questão Urbana , Gênero , Raça 
e Etnia  Movimentos Sociais e outros temas. 

 III. Saúde e 

 IV .Assistência Social. 

 
 A apresentação dos trabalhos será na modalidade comunicação oral. 

 Caso o trabalho tenha mais de uma/um autora/autor, todas/os aquelas/es 

que se colocarem como apresentadoras/es deverão estar devidamente 

inscritas/os no encontro. 

 Cada autor poderá submeter até 2 (dois) trabalhos, sendo um individual e o 

segundo coletivo. 

 
2.Normatização para Submissão de Trabalhos 

 
O trabalho deverá ser apresentado em forma de resumo contendo as 

http://www.cressma.org.br/
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seguintes informações: 

a) Indicar título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es),  vínculo 

institucional, eixo temático e indicação do apresentador do trabalho. 

b) O texto do resumo deverá conter justificativa, objetivos, resultados 

(se houver) e considerações provisórias, em 1 (uma) lauda e em um único 

parágrafo; 

c) Deverá ser utilizado editores Word, Windows, porém o envio do 
trabalho deverá ser em PDF; 

d) Fonte: Arial 12, espaçamento entrelinhas de 1,5; 

e) Margens superior e inferior 2,5 cm. Margens direita e esquerda 3 cm. 

 

3.Critérios de Avaliação: 

 
Todos os trabalhos submetidos ao 40º Encontro de Assistentes Sociais do 

Maranhão serão avaliados pela Comissão Científica com base em pareceres 

emitidos considerando o seu mérito científico, de acordo com os seguintes 

critérios: 

 
a) Pertinência do trabalho em relação ao eixo temático proposto; 

b) Qualidade linguística: clareza e dentro das normas ortográficas 
vigentes; 

c) Conteúdo: fundamentação teórico-metodológica, ético-político e 

técnico - operarivo, e contribuição para a produção do conhecimento; 

sistematização e socialização dos processos de trabalho na área do Serviço 

Social. 

 
4.Cronograma de Envio de Trabalhos: 
 
Data Atividade 

09/04/2019 Data inicial para envio de trabalhos 

08/05/2019 Data final para envio de trabalhos 

10/05/2018 Divulgação de trabalhos aprovados 

 

 

São Luís, 30 de abril de 2019.  
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