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III JORNADA NORDESTE DE SERVIÇO SOCIAL:  
 

Direitos Sociais, Políticas Sociais e o cenário de novos desafios para o 
Serviço Social: imigração, meio ambiente, educação, gênero/violência, 
saúde e assistência social 

. 

 

1) OBJETIVOS DA III JNSS: 

 

 Fortalecer e difundir a produção de conhecimento da área do Serviço Social; 

 Fortalecer a pesquisa no Serviço Social; 

 Contribuir com o debate intelectual e com a análise do tema central: Direitos Sociais, 

Políticas Sociais e o cenário de novos desafios para o Serviço Social: imigração, 

meio ambiente, educação, gênero/violência, saúde e assistência social 

 Contribuir com o intercâmbio acadêmico e institucional na área do Serviço Social, tanto em 

âmbito local quanto regional, com enfoque na formação, pesquisa e produção do 

conhecimento; 

 Propiciar debates sobre os temas emergentes no exercício da profissão, bem como na 

formação profissional graduada e pós-graduada, por meio dos respectivos debates. 

 

2) PÚBLICO  

 

Pesquisadores, docentes, discentes de graduação e de pós-graduação, profissionais, grupos e 

redes de pesquisa. 
 

3) SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 

Os trabalhos individuais ou coletivos, submetidos e aprovados, sobre pesquisas concluídas 
ou em andamento, serão apresentados pelo(s) autor(es) e direcionados, no ato da submissão, 
a uma das modalidades escolhidas pelos autores.  Os trabalhos devem versar sobre um dos 
eixos temáticos indicados abaixo: 

3.1 Eixos temáticos:  

GT1-  Trabalho, Questão Social e Serviço Social;  
GT2-  Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional; 
GT3-  Política Social e Serviço Social;  
GT4-  Movimentos Sociais e Serviço Social;  
GT5-  Questões Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social;  
GT6-  Ética, Direitos Humanos e Serviço Social;  
GT7-  Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração, 
Sexualidades.  
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GT8 - Políticas Urbanas e a transversalidade nas ciências sociais. 
 
Confira as ementas no Anexo I 
 

3.2 Normas para submissão dos Trabalhos Científicos: 
 
Os trabalhos a serem submetidos para apresentação em comunicação oral, mesa coordenada 
ou pôster deverão ser encaminhados à Secretaria da III JNSS, até o dia 10 de março de 2017, 

via on-line, para o endereço eletrônico social.trabalho@gmail.com, disponibilizado na 

página da UPE, Palmares - PE, no link www.upe.br/matasul O envio de trabalho(s) ao 
endereço eletrônico citado acima deverá(ao) constar no título o respectivo eixo ao qual o 
trabalho está direcionado. Toda e qualquer informação sobre o evento deverá ser acessada na 
página da instituição  www.upe.br/matasul  cujo link para a chamada da III Jornada Nordeste 
de Serviço Social estará em destaque.  
 
Cada pesquisador poderá submeter até dois trabalhos, individual ou coletivamente, em 
qualquer das modalidades destinadas a este fim (comunicação oral, pôster), indicando a 
modalidade. Os trabalhos coletivos devem ter no máximo quatro autores. 
 
O nome do apresentador, em caso de trabalho coletivo, deve ser o primeiro da relação 
constante no resumo e texto final. Todos os trabalhos deverão ser apresentados por um dos 
autores inscritos. 

3.2.1 Orientação para o envio dos trabalhos para publicação em comunicação oral e 
mesa coordenada (Resumo expandido): 

Devem obedecer ao seguinte formato: 

 Os trabalhos, de no mínimo 3 e no máximo 5 páginas. Os trabalhos devem ser digitados 
em Word for Windows, ou programa compatível, e ter o seguinte formato: fonte Times 
New Roman, tamanho 12, com exceção das citações e notas no corpo do texto; espaço 
simples entre linhas e parágrafos; espaço 1,5 entre partes do texto; páginas 
configuradas no formato A4, sem numeração, com 3 cm nas margens superior e 
esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita.  
 

 Na primeira página do texto deverá incluir, de forma centralizada, o título do trabalho em 
maiúscula e negrito, acompanhado do subtítulo, se houver, sem negrito, com até 15 
palavras. Em seguida, uma linha abaixo do título, alinhado a direita, incluir o(s) nome(s) 
do(s) autor(es), com respectivo vínculo profissional e título acadêmico.  
 

 Na sequência, duas linhas abaixo dos nomes dos autores, o resumo deve ter entre 250 e 
300 palavras, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 
entre linhas, justificado e em texto contínuo. Deve conter uma sequência lógica de 
introdução, objetivo, método, resultados e conclusão. Logo abaixo do resumo, devem ser 
listadas as palavras-chave, em número mínimo de três e máximo de seis.  
 

mailto:SOCIAL.TRABALHO@GMAIL.COM
http://www.upe.br/
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 O texto do trabalho deve constar de INTRODUÇÃO, seguida das demais seções que 
constituem o DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO, cada uma delas antecedida por um 
indicativo (algarismo arábico) ajustado à margem esquerda. 
 

 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 letras em 
minúsculos exceto quando se tratar de nomes próprios; os títulos das demais seções 
deverão ser digitados em minúsculas e sem negrito. 
 

 Um espaço duplo deverá ser utilizado entre os títulos das seções e o texto subsequente, 
da mesma forma que entre o texto e um novo título de seção. 
 

 Recomenda-se evitar a apresentação de tabelas e/ou ilustrações (quadros, desenhos, 
gráficos, fotografias, plantas, mapas etc.) no corpo do texto, devendo ser colocados 
APENAS em casos indispensáveis à compreensão do trabalho. 
 

 Cada tabela deverá ser encimada pela indicação do seu número e título respectivo, 
apenas com a inicial em maiúscula: Tabela 1 – Título da tabela. Tabela 2 – Título da 
tabela. 
 

 Com relação às ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas, mapas 
etc.), abaixo das mesmas, deverá haver indicação do tipo de ilustração, se for o caso de 
especificar, identificada com algarismo arábico correspondente, seguidos do título da 
ilustração. As fotografias deverão ser em preto e branco. 
 

 As notas de rodapé explicativas devem ser reduzidas ao mínimo, utilizando os recursos 
do Word, em corpo 10, com a numeração acompanhando a ordem de aparecimento. 
 

 As citações deverão ser indicadas no texto através do sistema de chamada autor-data. 
Nas citações feitas dentro do texto, de até três linhas, o autor deve ser citado entre 
parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data da publicação 
(SILVA, 2000). Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data, entre 
parênteses: “Silva (2000) assinala...”. Quando for necessário, a especificação da(s) 
página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula e precedida de “p.”(SILVA, 2000, p. 
100). As citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, 
devem ser discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaçamento (SILVA, 
2000a). Quando a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser indicados, 
separados por ponto e vírgula (SILVA; SOUZA; SANTOS, 2000); quando houver mais de 
3 autores, indica-se o primeiro seguido de et al. (SILVA et al., 2000). 

 

 As REFERÊNCIAS, ao final do trabalho, deverão obedecer às normas da ABNT em 
vigor. 

 

3.2.2 Orientação para o envio dos trabalhos para apresentação na modalidade pôster 
(Resumo simples):  

 No início da página, deverá constar de forma centralizada, o título do trabalho em Times 
New Roman, tamanho 12, maiúscula e em negrito, acompanhado do subtítulo, se 
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houver, sem negrito, em letra minúscula, com no máximo 15 palavras. Em seguida, uma 
linha abaixo do título, incluir o(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhado à direita, com 
respectivos vínculos profissionais e títulos acadêmicos. 
 

 O resumo deverá conter entre 250 e 300 palavras, utilizando fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento simples entre as linhas, justificado e em texto contínuo. A 
página deve estar configurada no formato A4, sem numeração, com 3,0 cm nas margens 
superior e esquerda e 2,0 cm nas margens inferior e direita.  

 

 Deve conter uma sequência lógica de introdução, objetivo, método, resultados e 
conclusão, e ser escrito em um bloco único, sem utilizar parágrafos.  

 

 Logo abaixo do resumo, devem estar listadas as palavras-chave, em número mínimo de 
três e máximo de seis. 

 

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

Todos os trabalhos submetidos a III JNSS para apresentação em comunicação oral e pôster 
serão selecionados pela Comissão Científica com base em pareceres emitidos por pareceristas 
ad hoc que avaliarão os trabalhos 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 correção na redação; 

c) conteúdo: fundamentação teórico-metodológica e contribuição para a produção do 
conhecimento na área do Serviço Social; 

d) forma: obediência às normas especificadas para apresentação dos trabalhos. 

Os resumos avaliados que não estiverem dentro das normativas definidas neste documento 
serão reprovados. Ademais, os resumos que forem enviados após o prazo determinado serão 
desconsiderados e não receberão avaliação por parte da Comissão Científica. 

 

5) APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 

a) Sessões de Comunicação Oral: serão organizadas por eixos temáticos dos GTP´s para a 
exposição individual, sendo assegurados 15 minutos para apresentação com o objetivo de 
garantir tempo para debates, sob a coordenação dos assessores temáticos. Indicações para 
apresentação oral. Deverá conter: título, apresentação do (s) autor (es), vínculos institucionais 
e contatos, objetivos da pesquisa, referencial teórico e ou categorias de análise, metas e 
resultados, conclusão e bibliografia. Poderá ser utilizado data show com até 10 slides. 
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b) Exposição de Pôsteres: a exposição dos trabalhos selecionados sob a forma de pôster 
obedecerá às seguintes orientações: Dimensão - 0,90m de largura por 1,20 m de altura. Fonte 
que permita leitura a 2 metros de distância. Título - deverá ser o mesmo da comunicação 
enviada; em letras maiúsculas; Abaixo do título devem aparecer nessa ordem: nome do (s) 
autor (es), nome do apresentador (grifado), nome do orientador por último; nome do 
laboratório, núcleo ou grupo de pesquisa, departamento, instituição; nome da cidade e Estado. 
O texto deve constar de: Introdução – Metodologia – Resultados e Discussão (se houver) – 
Conclusão ou Considerações Finais – Referências de acordo com a ABNT. Incluir alguma 
forma de contato (preferencialmente, e-mail) para que os interessados em mais detalhes sobre 
o trabalho possam entrar em contato posteriormente.  

c) Lançamento de Livros e Revistas: Serão lançados livros e revistas editadas entre 2014 e 
2017, na área do Serviço Social e afins. Os autores devem enviar identificação e resumo do 
título a ser lançado até o dia 31 de março de 2017. 

 

6) CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS: 

Os certificados de apresentação de trabalhos serão expedidos para os autores inscritos e 
presentes na sessão de apresentação oral e pôsteres e serão enviados online pela secretaria 
do evento. Os autores deverão assinar a presença no ato da apresentação. Os certificados 
referentes às demais formas de participação no evento serão encaminhado pela secretaria do 
evento no forma digital a partir do dia 08/05/2017. 

 

7) DATAS PARA ENVIO E RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: 

10/03/2017 – Data final para envio dos trabalhos. 

20/03/2017– Data de resultado dos trabalhos 

25/03/2017– Data final para inscrição dos participantes com trabalho aprovado. 

 

8) PUBLICAÇÕES: 

Todos os trabalhos submetidos e selecionados para Comunicações Orais, Mesa Coordenada, 
Pôsteres, serão publicados em CD-ROOM, tecnicamente cuidado e com ISSN. O CD-ROOM 
será entregue a todos os participantes no ato do credenciamento. 
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9) PREMIAÇÃO: 

Em cada modalidade de apresentação (comunicação oral e pôster) os dois trabalhos com 
melhor avaliação por parte da Comissão Científica serão premiados com a publicação de seus 
trabalhos na íntegra, em formato de artigo científico, na Edição Social em Foco – depositário 
de artigos que será hospedado na plataforma online da UPE As informações sobre formato do 
artigo e prazos de envio e publicação serão repassadas aos selecionados no ato da 

premiação.   
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ANEXO I 
 

Ementário dos Eixos temáticos: 
 
 
 
1) Trabalho, Questão Social e Serviço Social: 
 
Desenvolvimento do capitalismo e trabalho assalariado. Trabalho e organização de 
trabalhadores. Contribuições do Serviço Social ao mundo do trabalho. A relação entre 
pobreza e trabalho. Novas contribuições sobre a Questão Social e o Serviço Social. 
Expressões da Questão Social na Contemporaneidade. 
 
2) Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional: 
 
A trajetória histórica do Serviço Social, do surgimento ao seu desenvolvimento como 
profissão inscrita no espaço sócio-ocupacional do mercado de trabalho até a 
contemporaneidade. O processo de formação dos profissionais de Serviço Social 
considerando as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-
operativas. Realização da interface entre teoria e prática, na atuação dos Assistentes 
Sociais, na região Nordeste. 
 
3) Política Social e Serviço Social: 
 
Questão Social e gestão da força de trabalho: tendências críticas na política social no 
Nordeste brasileiro, com aproximações na América Latina. Formas alternativas de 
organização no local de trabalho. Debates em torno dos fundamentos e implicações da 
transferência de renda, inseridos em programas condicionais. Expressões atuais da 
relação entre Estado e sociedade civil. A participação dos estados subnacionais na 
gestão das políticas sociais e públicas. 
 
4) Movimentos Sociais e Serviço Social: 
 
Classe, consciência de classe e lutas sociais. Organizações dos trabalhadores: partido 
e sindicato. Debate sobre chamados “novos movimentos sociais”. As lutas sociais e 
suas configurações sócio-históricas. A reflexão teórico-política e interventiva da 
relação do Serviço Social com os movimentos e organizações da classe trabalhadora. 
A intervenção profissional nos processos de mobilização e organização popular. A 
organização política dos assistentes sociais na sua condição de trabalhador 
assalariado e sua relação com a luta geral dos trabalhadores. 
 
5) Questões Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social: 
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Questão agrária e capitalismo. Questão agrária e movimentos sociais. Questão agrária 
e reforma agrária. Contribuições do serviço social à questão agrária. Protagonismo 
dos movimentos sociais no campo. Desigualdades sociais e a cidade. Relações entre 
campo e cidade. A cidade e a questão da moradia. A cidade e a questão do 
ambientalismo e da ecologia. O Serviço Social e questão ambiental. 
 
6) Ética, Direitos Humanos e Serviço Social: 
 
Os fundamentos sócio-históricos da Ética e dos Direitos Humanos. Ética e Sociedade. 
Trajetória histórica da ética profissional, seus valores, princípios e finalidades. O 
projeto ético-político e profissional do Serviço Social e os desafios atuais para a 
construção de uma sociedade democrática e participativa. Ética e direitos humanos 
em face dos processos de (des)humanização da vida social. Discussões sobre o 
Código de Ética Profissional do Assistente Social. Ética, direitos humanos e a 
diversidade. Direitos Humanos no contexto da América Latina e do Brasil. A 
interdisciplinaridade e os Direitos Humanos. Efetividade e proteção dos direitos 
humanos. Cidadania x direitos humanos. Direitos humanos e a construção da política 
da área da infância: legislações internacional e nacional. 
 
7) Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, 
Geração, Sexualidades: 
 
Relações de poder, suas desigualdades e conseqüências, no que diz respeito à 
raça/etnia, geração e gênero. A construção e perpetuação de estereótipos que 
fomentam o preconceito e o comportamento discriminatório. Avanços e retrocessos na 
luta contra exploração/opressão das minorias. Abordagem do processo histórico-         
-político de inserção das mulheres, negros, índios, idosos e homossexuais nos 
espaços institucionais. Violência contra mulher: atualidade e desafios. Exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes – Implicações das relações de 
dominação de gênero, geração e classe. Estratégias de enfrentamento e intervenção. 
Divisão sexual e racial do trabalho. A contextualização da velhice no mundo 
contemporâneo: o processo de envelhecimento, as políticas públicas, estigma, novos 
papéis sociais e relação de dependência.  
 
8) Políticas Urbanas e a transversalidade nas ciências sociais  
  
A questão urbana no Brasil:  a ocupação, uso, disputa e reordenamento do espaço urbano; segregação e 
exclusão de grupos humanos, conflitos, violência, destruição de cidades como consequências de 
desastres naturais, dentre outros. Seja nos grandes aglomerados urbanos ou nas pequenas cidades; a  
necessidade de uma política urbana que se mostre eficaz para promoção da justiça social e melhoria da 
qualidade de vida, é urgente. Os conflitos e tensões que ocorrem no espaço urbano e suas relações com 
a política urbana. O surgimento ou (re)surgimento de grupos sociais em defesa do espaço urbano. 


