NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
ATENÇÃO:
Como na edição anterior do CBAS, não haverá apresentação de trabalhos na modalidade
oral, mantendo-se a publicação dos trabalhos completos nos ANAIS. Nesta edição, não
haverá apresentação de trabalhos na modalidade oral.
1. O prazo final para inscrição de trabalhos foi prorrogado até o dia 23 de junho de 2019, às
23h59 (horário de Brasília).
2. Cada trabalho poderá conter até 10 autores.
2.1. Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, podendo ser individual e/ou coletivo.
Somente os autores devidamente inscritos poderão apresentar os trabalhos. Na ficha de
inscrição deverá ser indicado o autor/apresentador e o mesmo deverá estar inscrito
devidamente no evento.
2.2. Os dados dos autores e instituição serão inseridos diretamente no formulário de envio de
trabalhos, página eletrônica do evento, não devendo estes dados constar do corpo do trabalho.
Os trabalhos que tiverem qualquer forma de identificação do autor e fora do limite de
páginas estabelecidos serão diretamente recusados.
3. Os trabalhos serão inseridos diretamente no site do evento www.cbas.com.br.
3.1 No formulário de envio de trabalhos deverão ser preenchidas as informações abaixo:

- Natureza do trabalho:
Sistematização do trabalho profissional (reflexão sistematizada das
demandas/ações/atividades/respostas desenvolvidas no trabalho do/a assistente social)
o Relato de Experiência,
o Resultado de pesquisa,
o Reflexão teórica
o

- Indicação do Eixo e Ênfase a qual se destina o trabalho.
•
•

TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL
POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL
o Seguridade Social
▪ Ênfase em Concepção
▪ Ênfase em Gestão
▪ Ênfase em Controle social e Sujeitos Políticos

Ênfase em Financiamento
o Educação
o Comunicação e Cultura
o Políticas Geracionais
▪ Ênfase em Infância
▪ Ênfase em Adolescência
▪ Ênfase em Juventude
▪ Ênfase em Envelhecimento
SERVIÇO SOCIAL, FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E TRABALHO PROFISSIONAL
o Trabalho Profissional
o Fundamentos
o Formação Profissional
MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL
ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL
o Ética
o Direitos Humanos
o Justiça e Violência
QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA, AMBIENTAL E SERVIÇO SOCIAL
o Questão Agrária
o Questão Urbana
o Questão Ambiental
SERVIÇO SOCIAL, RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO DE GÊNERO,
RAÇA/ETNIA, GERAÇÃO E SEXUALIDADES
o Raça e Etnia
o Gênero
o Sexualidades
o Geração (neste eixo o texto deve ter como centro de análise/debate o sujeito
social e político da criança, adolescente, jovem e idoso e não a política social
geracional que deve ser inscrita no eixo Política Social e Serviço Social – Políticas
Geracionais)
▪

•

•
•

•

•

- Título
- Instituição de cada autor por extenso e com a sigla
- Nome e CPF dos autores
- Informações sobre o autor responsável pelo envio do trabalho.
Obs: As informações referentes ao trabalho serão enviadas ao autor responsável.
3.2 Após o preenchimento das informações o/a autor/a deverá anexar seu trabalho em formato
Word.
4. Orientações para formatação dos trabalhos
a) O trabalho deverá ser digitado seguindo rigorosamente as normas vigentes da ABNT.
b) O conteúdo do trabalho, que deve ter entre 7 e 12 laudas (incluindo ilustrações, gráficos,
tabelas – se houver - e referências), papel A4 com letra arial 11, margens superior e esquerda 3,
inferior e direita 2, espaço 1,5 entrelinhas e justificado;
c) Para citações longas espaço simples, fonte arial 9, a 4 centímetros da margem esquerda.

d) A primeira página do texto, deverá incluir de forma centralizada, o título do trabalho em letra
maiúscula e negrito, acompanhado do subtítulo, se houver, em letra minúscula, sem negrito.
e) Incluir na primeira página o RESUMO e Abstratc de até 400 caracteres (com espaço), a 5
centímetros da margem esquerda, sem parágrafos e com espaço simples.
f) Indicação de três a cinco palavras-chave, logo abaixo do Resumo.

5. Publicação e apresentação
a) Todos os trabalhos selecionados serão publicados integralmente nos Anais
b) É requisito para apresentação e publicação dos trabalhos a inscrição efetuada e paga de, no
mínimo, 1 (um) dos autores até o dia 30 de agosto de 2019.

6. Forma de apresentação do(s) trabalho(s): todos os trabalhos aprovados no 16 CBAS serão
apresentados na modalidade de pôster. A apresentação em pôster não dispensa o envio do
trabalho na íntegra para fins de publicação nos anais do congresso.

