EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS PARA A VII SEMANA DE
SERVIÇO SOCIAL DA UFF – RIO DAS OSTRAS

A Comissão Organizadora da VII SEMANA DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF
RIO DAS OSTRAS, a ser realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF)
campus Rio das Ostras nos dias 22 a 24 de maio de 2018, abre chamada de
trabalhos para comunicação oral e eventual publicação nos anais relativos ao
evento, em formato digital. A submissão deve obedecer às seguintes regras:
1. Os trabalhos serão recebidos até o dia 6 de maio de 2018, exclusivamente
pelo e-mail semanasesocuro@gmail.com em uma versão, em arquivo PDF, com
identificação dos autores e remissão a nota de rodapé em que deverá constar sua
vinculação institucional e e-mail.
2. Abaixo do título deverá constar o GT de que o/a (s) autor (es/as) pretende(m)
participar dentre os listados abaixo (sendo obrigatória a escolha de apenas um
GT):
a) GT 1: Dimensão ética, atribuições e competências profissionais (Coord. Profas.
Clarice e Milena)
b) GT 2: A intersetorialidade das políticas sociais e as condições de trabalho das
assistentes sociais (Coord. Profas. Raylane e Ingrid);
c) GT 3: Direitos humanos: violações e resistências (Coord. Profas. Ionara e
Natália);
d) GT 4: O bicentenário de Karl Marx: legado, debates e disputas (Coord. Profas.
Vânia e Priscila).
3. Poderão apresentar trabalhos alunos e ex-alunos da UFF Rio das Ostras e de
outras universidades, conforme as seguintes condições:
a) Os trabalhos podem ter no máximo três autores;
b) Poderão ser submetidos trabalhos finais de disciplinas, resultados de estudos
pessoais e/ou de grupos de pesquisa, projetos de extensão e grupos de estudos,
relatos de experiência, produções relacionadas aos componentes do estágio
supervisionado (diário de campo, análise institucional, perfil do usuário, projetos
de intervenção) e monografias de final de curso em andamento ou já
apresentadas.
4. Os trabalhos devem ser originais, inéditos e escritos no idioma português.
5. O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores.

6. A submissão implicará em cessão em favor da Semana de Serviço Social, não
havendo, portanto, qualquer remuneração aos autores.
7. Antes de enviar seu trabalho o autor deve revisá-lo com atenção, pois ele será
usado para análise e possível publicação dos anais do evento, além da elaboração
de certificado e carta de aceite.
8. Após a submissão não será admitida a substituição, correção ou alteração do
conteúdo ou qualquer outra informação do trabalho encaminhado.
9. A avaliação será feita pela comissão organizadora, que enviará a carta de aceite
para o e-mail do(s) autor (es) selecionado(s).
10. O trabalho deverá obedecer às regras da ABNT e atender às seguintes
especificações:
a) conter resumo em língua portuguesa de até 100 palavras;
b) conter entre 3 (três) e 6 (seis) palavras-chave na língua portuguesa;
c) conter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências;
d) possuir entre cinco e 12 laudas, em folha A4, posição vertical; fonte Times New
Roman; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas
com espaçamento 1,5; parágrafo com recuo de 1,5 cm; margens: superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm;
e) títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito;
f) as citações no texto devem ser transcritas entre aspas, no caso de citação direta,
de até três linhas incorporadas ao parágrafo. No caso de citação direta, com mais
de três linhas, deve ser destacada do corpo do texto com recuo de 4 cm da margem
esquerda, com fonte tamanho 10 e sem aspas;
g) o sistema de chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas deve
ser autor-data, sendo as notas de rodapé somente explicativas;
h) deverá constar o número de páginas no trabalho;
i) as referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto,
organizadas em ordem alfabética, obedecendo às normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
11. A lista de trabalhos aprovados será divulgada até o dia 15 de maio de 2018
na página do curso de Serviço Social da UFF Rio das Ostras no Portal da UFF, no
Facebook e em publicação afixada no Mural do curso no campus.

12. Recursos em relação à avaliação da banca poderão ser apresentados entre 16
e 18 de maio de 2018, por meio de carta endereçada à Comissão Organizadora e
entregue pessoalmente no campus.
13. Cada comunicação será apresentada em até 10 minutos. Poderá haver debate
na sequência das apresentações, ao final de blocos ou término de todas as
apresentações, a critério dos coordenadores dos Grupos de Trabalho.
14. A ordem de apresentação das comunicações será definida a critério dos
coordenadores dos Grupos de Trabalho.
15. Será disponibilizado data show para apresentação das comunicações.
16. Qualquer dúvida sobre a presente chamada deverá ser encaminhada para o
e-mail semanasesocuro@gmail.com.
17. A programação do evento será disponibilizada na página do curso de Serviço
Social no Facebook e em publicação afixada no Mural do curso no campus.

Rio das Ostras, RJ, 6 de abril de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO:

Bernardo Calmon Salgado
Cristialy Pitzer da Costa
Profa. Dra. Clarice da Costa Carvalho
Profa. Ms. Ionara dos Santos Fernandes
Letícia Santos Pinheiro
Profa. Raylane Raimundo Walker
Profa. Dra. Vânia Noeli Ferreira de Assunção

ANEXO I – EMENTAS DOS GRUPOS DE TRABALHO

GT 1: Dimensão ética, atribuições e competências profissionais
A inserção do assistente social em processos de trabalho nos diferentes espaços
sócio-ocupacionais. Dimensão ética do serviço social - valores e implicações
do/no exercício profissional. Competências e atribuições profissionais dos
assistentes sociais. Condições de trabalho dos assistentes sociais. Instrumentos e
técnicas no exercício profissional. Sistematizações acerca do exercício
profissional do assistente social, estudos e análises a partir das inserções no
processo de estágio.
Coord. Profas. Clarice Costa Carvalho e Milena Carlos de Lacerda
GT 2: A intersetorialidade das políticas sociais e as condições de
trabalho dos assistentes sociais
As políticas sociais na cena contemporânea: fundamentos da política social no
Brasil, políticas setoriais, intersetorialidade, crise e contrarreforma do estado,
financiamento e controle democrático. A contribuição do serviço social para a
construção da intersetorialidade no âmbito das políticas públicas. As condições
de trabalho dos assistentes sociais nas diversas políticas públicas. As demandas e
desafios postos ao serviço social no campo da intersetorialidade.
Coord. Profas. Raylane R. Walker e Ingrid K. da Nóbrega Beserra
GT 3: Direitos humanos: violações e resistências
Os direitos humanos no neoliberalismo. Opressão/exploração. Violações de
direitos. Direito à vida. Direito das minorias. Direito à cidade e urbanização.
Direito à moradia. Remoção das comunidades tradicionais e originárias.
Questões étnico-raciais. Intolerância Religiosa. Imigração e Refugiados.
População em situação de rua. Violência contra a mulher. Aborto. Diversidade
sexual e de gênero. Segurança pública. Sistema judiciário. Sistema penal. Sistema
socioeducativo. Controle penal. Drogas. Militarização da vida. Criminalização da
pobreza.
Coord. Profas. Ionara dos Santos Fernandes e Natália Coelho Oliveira
GT 4: O bicentenário de Karl Marx: legado, debates e disputas
A produção teórica de K. Marx. A biografia de K. Marx. As diversas vertentes do
marxismo. As categorias de análise marxista. Debates no interior do marxismo.
A sociabilidade analisada por Marx. Os desafios para uma interpretação marxista
do mundo contemporâneo.
Coord. Profas. Vânia N. F. Assunção e Priscila Rodrigues de Castro

