
15 de Maio e Seminário Estadual de Ética e Direitos Humanos 
 CRESS BA 5ª Região 

23 e 24 de maio de 2019 

 
‘’SE CORTAM DIREITOS, QUEM É PRETA E POBRE SENTE 

PRIMEIRO : a gente enfrenta o racismo no cotidiano ‘’ 
 

  

 Este ano, o Conjunto CFESS-CRESS convoca a categoria para debater 

o racismo no exercício profissional. O trabalho de assistentes sociais está 

realcionado de forma direta com as demandas da população negra e pobre, 

pricipalmente na atual conjuntura onde a desigualdade social se alarga e os 

direitos sociais são constamente violados, combater o preconceito e garantir o 

acesso aos serviços públicos desta população requer lançar estratégias e 

ações contidianas. Desta forma, durante a comemoração do dia da/o 

assistente social , através do tema ‘’Se cortam direitos, quem é preta e 

pobre sente primeiro: a gente enfrenta o racismo no cotidiano’’, a temática 

será evidenciada e discutida entre os profissionais.  

Mais um ano, o CRESS- BA 5ªRegião convida a categoria e demais 

interessadas (os) a apresentarem seus trabalhos científicos.  As Sessões de 

Pôsteres ocorrerão no 15 de maio e Seminário Estadual de Ética e Direitos 

Humanos de 2019, que acontecerá na cidade do Salvador- BA. 

Considerando o atual cenário brasileiro, bem como as especificidades do 

estado da Bahia, sugere discussão sobre Ética e Direitos Humanos e acredita 

que, assim como na edição anterior, as sessões representarão um momento 

de troca de vivências, conhecimentos, aprofundamentos de questões e 

fortalecimento do Projeto Ético Político do Serviço Social. A programação 

completa do evento será divulgada em breve. Acompanhe através do site e 

mídias do CRESS - BA. 

Para inscrição de trabalhos: 

1) Verifique as normas de submissão 

2) Envie seu trabalho para o e-mail: inscricaodetrabalho@cress-

ba.org.br 

 

 



 

 
  

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
1. A modalidade de apresentação de trabalhos nesse evento será Pôster. 

2. A submissão dos trabalhos deve ser feita entre os dias 05 de abril a 05 de 

maio 2019, até às 23h59 (horário de Brasília). 

3. Cada autor(a) poderá submeter até 2 (dois) trabalhos. Cada trabalho 

poderá ser escrito por, no máximo, 3 (três) autores(as).  

4. Os trabalhos deverão ser enviados diretamente para o endereço eletrônico 

informado pela organização do evento.  

41. Os dados dos autores e instituição não devem constar no corpo do 

trabalho. 

4.2. Os trabalhos que tiverem qualquer forma de identificação do autor e fora 

do limite de páginas estabelecidos serão diretamente recusados. 

4.3. Para inscrever uma comunicação e submetê-la à avaliação da comissão 

científica do evento, deve-se mandar um email para  o endereço 

inscricaodetrabalho@cress-ba.org.br, contendo dois arquivos em PDF :  

a) Uma folha de rosto onde devem constar: o eixo temático, o nome do 

trabalho, os(as) autores(as) e seus vínculos profissionais e/ou 

acadêmicos, em nota de rodapé. 

b) O texto da comunicação oral, formatado segundo as indicações 

apresentadas a seguir e sem qualquer identificação de autoria, para 

garantir o anonimato no processo de avaliação. A presença de elementos 

que identifiquem os(as) autores(as) implicará em desclassificação do 

trabalho. 

ATENÇÃO : Os autores de trabalhos inscritos e aprovados, estarão inscritos 

automaticamente no evento. Os demais participantes deverão realizar 

inscrição no local. 



 

Indicações para a formatação comunicações 

Os trabalhos devem conter a seguinte formatação : 

a) Tamanho: Os textos devem ter no mínimo 7 (sete) e no máximo 12 

(doze) páginas, incluindo resumo e referências. 

b) Digitação: 

• Fonte Times New Roman, 12, para o texto e corpo; Times New 

Roman 10 para o resumo, abstract, citações de mais de três linhas 

e notas de rodapé. 

• Margens superior e inferior de 2,0 cm, margens esquerda e direita 

de 3,0 cm, recuo na primeira linha de 2,0 cm, numeração no final da 

página no canto direito (Times New Roman, 10) e notas inseridas no 

rodapé das páginas, escritas em fonte Times New Roman, 10. 

• Espaçamento entre linhas, 1,5 (um e meio) para o corpo do texto; 

nas citações com mais de três linhas, nas notas de rodapé, nas 

referências, resumo e abstract deve ser utilizado o espaçamento 

simples. 

• As citações devem vir apresentadas pelo sistema autor-data. 

Aquelas com até três linhas devem ficar no corpo do texto, entre 

aspas, em fonte igual à do texto. As com mais de três linhas, devem 

ficar fora do corpo do texto, em fonte 10, espaço simples e 

destacadas por margem esquerda de 4 cm. 

• As citações devem ser indicadas pelo sobrenome do autor, seguido 

da data da publicação, em caso de citação indireta ou da data da 

publicação, seguida da página consultada para a citação direta. 

Quando o trabalho citado pertencer a dois ou três autores, o 

sobrenome dos dois é indicado separadamente, utilizando o ponto 

e vírgula. Ex.: (SALVADOR; ALENCAR JUNIOR, 2015). Nas 

situações em que o trabalho tiver mais de três autores, o sobrenome 

do primeiro é indicado seguido da expressão et al. (Ex.: 

FERNANDES et al., 1998, p. 3).  

c) As referências devem ser escritas de acordo com a NBR 6023, de 

agosto de 2002, no sistema autor-data (vejam o modelo).  

d) Título e resumo. O texto deve se iniciar com o título do trabalho 



centralizado, em maiúscula e negrito, acompanhado do subtítulo, se 

houver, separado do título por dois pontos (:), em minúscula e negrito. 

O título deve ter, no máximo, 10 palavras. Em seguida, deverá 

apresentar um resumo de até 100 palavras, com as respectivas 

palavras-chave, que podem ser de 3 (três) a 5 (cinco) e devem vir 

separadas por ponto e vírgula. Logo abaixo, deverá apresentar a versão 

em inglês do resumo e palavras-chaves. O resumo deve ser alinhado à 

esquerda, sem parágrafos, digitado em Times New Roman, 10, 

espaçamento simples.  

e) Corpo do texto. O corpo do trabalho deverá conter as seguintes 

seções: introdução, desenvolvimento, considerações finais e 

referências. Os títulos das seções primárias deverão ser digitados em 

maiúsculas e em negrito; os das seções secundárias, apenas com a 

inicial em maiúscula e as demais minúsculas, exceto quando se tratar 

de nomes próprios; os títulos das seções secundárias deverão ser 

digitados em minúsculas, apenas com a inicial em maiúscula e em 

negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

1. Todos os trabalhos submetidos ao Evento comemorativo do dia da (o) 

assistente social para apresentação em format pôster, serão selecionados 

pela Comissão Científica com base em pareceres emitidos por pareceristas 

ad hoc que avaliarão os trabalhos, considerando seu mérito científico, de 

acordo com os seguintes critérios: 

2. pertinência do trabalho em relação ao Eixo Temático proposto; 

3. qualidade linguística: clareza e correção na comunicação; 

4. conteúdo: fundamentação teórico-metodológica e contribuição para a 

produção do conhecimento na área do Serviço Social; 

5. forma: obediência às normas especificadas para apresentação dos 

trabalhos. 

ATENÇÃO: Os trabalhos serão automaticamente eliminados em caso de 

6. Haver a dentificação do autor. 

7. Não apresentarem o resumo em português e inglês e palavras chave em 

português e inglês. 

8. Possuírem tamanho menor que 7 (sete) páginas e maior de 12 (doze) 

páginas. 

9. Autores não inscritos no evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

  
1. Todos os trabalhos selecionados deverão ser apresentados na modalidade 

pôster. 
 

2. A apresentação dos trabalhos ocorrerá nos dias 24 e 25 de maio de 2019. O 
dia para apresentação de cada trabalho será indicado pela comissão 
organizadora, sendo a programação das apresentações dos pôsteres 
divulgada na página de comunicação do Seminário Estadual de Ética e direitos 
Humanos e do 15 de Maio: ‘’Se cortam direitos, quem é preta e pobre sente 
primeiro: a gente enfrenta o racismo no cotidiano’’ 

3. Não serão permitidas trocas dos dias e horários determinados para a 
apresentação. 

4. O apresentador do trabalho deverá permanecer no local de apresentação 
durante todo o período previsto para sua sessão. A escolha do apresentador 
deverá ser designada no momento do envio do trabalho, podendo ser até dois 
apresentadores. 

5. A comissão organizadora deverá informar o local para exposição dos pôsteres, 
os quais deverão ser colocados antes do horário previsto para apresentação e 
retirados ao final da mesma. 

6. O tamanho do pôster deve ser 90 cm de largura x 120 cm de altura. Sugere- 
se que o tamanho da fonte para digitação do texto seja 37, no mínimo.  

7.  O material para fixação será de responsabilidade da Comissão Organizadora, 
destacando-se que esta não se responsabilizará caso o tamanho do pôster 
não esteja dentro das normas estabelecidas. 

8. O pôster deve ter o mesmo conteúdo do resumo aprovado pela Comissão 
Científica e conter: título, autores, instituições de vinculação, e-mail para 
correspondência, introdução, material e métodos, resultados e discussão, 
conclusões. 
 

9. Os autores deverão assinar a presença no ato da apresentação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

 

1. O certificado de apresentação de trabalho será disponibilizado na forma 

impressa no evento após a apresentação nas sessões. 

2. Os registros sobre os certificados ficarão disponíveis até 90 (noventa) 

dias na sede do CRESS-BA para emissão de segunda via. 

3. Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais Eletrônicos 

do Evento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EIXOS TEMÁTICOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

a) Ética e Direitos humanos/ Movimentos sociais e formas coletivas 

de resistência  

Ementa. Nossa intenção nesse eixo é reunir uma série de trabalhos que 

discutam os dilemas éticos vivenciados pelas assistentes sociais no cotidiano 

do trabalho profissional, a partir de um enfoque baseado nos fundamentos 

ontológicos da questão ética. Nesse sentido, interessa-nos particularmente a 

discussão sobre as relações entre ética e direitos humanos, voltada à 

apreensão das diversas expressões de opressão, exploração e alienação com 

que se defronta o(a) assistente social em seus espaços de trabalho. Do mesmo 

modo, o eixo tem também interesse na discussão sobre os movimentos sociais 

na contemporaneidade, enfocando sua relação com o Estado, com a luta de 

classes e com as movimentações em torno da defesa de direitos sociais e 

humanos. São importantes também aqui, contribuições sobre a relação entre 

Serviço Social e movimentos sociais, pensada tanto no campo do trabalho 

profissional, quanto no âmbito da participação política de assistentes sociais 

em movimentos sociais.   

 

b) Questões de Gênero, Sexualidades, Raça/Etnia e Geração  

Ementa. Esse eixo tem interesse em reunir trabalhos cujo enfoque seja o 

debate teórico-político presente no campo da diversidade humana, 

especialmente o debate sobre a dimensão da sexualidade, as questões étnico-

raciais, de gênero e geracionais. Interessa-nos, aqui, promover um espaço de 

discussão sobre esses temas o qual possa colocar em relevo sua fundamental 

importância para a compreensão da dinâmica societária no Brasil atual, 

sobretudo a constituição das desigualdades, opressões e preconceitos, bem 

como a formação de sujeitos coletivos, identidades e movimentos sociais. 

Cabe também aqui, o debate sobre a transversalização dessas temáticas no 

interior das políticas sociais como espaço de expressão de necessidades e 

demandas sócio-político-culturais. 



 

c) Trabalho e formação profissional 

Ementa. A proposta desse eixo é promover um debate sobre o Serviço Social 

como uma das especialidades do trabalho, por meio de comunicações que 

discutam a inserção da(o) assistente social em processos de trabalho na 

sociedade capitalista. Serão aceitas aqui, contribuições que tematizem as 

condições particulares do exercício profissional e da formação profissional na 

contemporaneidade, destacando-se os processos vigentes de precarização do 

trabalho e de mercantilização da educação no âmbito do Serviço Social e seus 

impactos para a vida e trabalho das assistentes sociais. Interessa-nos também 

lançar luz sobre as especificidades e desafios teórico-metodológicos, técnico-

operativos e ético-políticos do trabalho profissional nos diversos espaços 

sócio-ocupacionais, especialmente, mas não exclusivamente, no interior das 

políticas públicas, bem como discutir aspectos do perfil profissional na 

contemporaneidade.  

 

d) Desafios das Políticas Sociais na contemporaneidade 

Ementa. Considerando a noção de Seguridade Social Ampliada, esse eixo 

temático busca reunir trabalhos que discutam os desafios enfrentados pelas 

diversas políticas públicas que visam efetivar direitos sociais no Brasil e que, 

no contexto de crise do capital, estão sendo desmontadas e sucateadas. 

Interessa-nos aqui, promover um debate crítico sobre as várias dimensões 

desses desafios, que incluem desde questões conjunturais mais amplas, 

relativas ao contexto de crise, a debates sobre o funcionamento dos serviços 

e efetividade dos mesmos na garantia dos direitos dos(as) usuários(as), 

passando por temas como gestão, concepções e fundamentos das políticas, 

estrutura e dinâmica dos serviços. Serão bem vindos também, trabalhos que 

tematizem essas questões, discutindo a realidade das políticas sociais nos 

municípios do estado da Bahia. 

 


