NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Sugerimos ler atentamente as normas para submissão de trabalhos científicos.
APRESENTAÇÃO
O VIII CONASSS – Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde - XI SIMPSSS – Simpósio
de Serviço Social em Saúde,, ocorrerão no período de 13 a 15 de setembro de 2017, na cidade de
Campinas - SP, no Auditório 5 da FCM – Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp
Unicam - Campinas - SP.
Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente por meio eletrônico pelo site
www.conasss.com.br,, após o cadastro de sua inscrição, acesse a sua Área Restrita,
Restrita utilizando o seu
login e senha e envie o seu resumo até o dia 13 de junho 2017.
A preferência pela forma de apresentação - oral ou pôster - poderá ser especificada pelo autor no ato da
submissão, porém é somente indicativa. A decisão final sobre a forma de apresentação ficará a cargo
da Comissão Científica.
Cada participante poderá submeter até DOIS resumos como autor principal e vinculados à sua
inscrição e até CINCO trabalhos em co-autoria
co autoria de trabalhos inscritos por outros participantes. Isto é,
um autor inscrito somente poderá ser responsável
respo
pela submissão de DOIS (02) resumos e co-autor de
até CINCO (05) Trabalhos.
Para a apresentação do Trabalho Científico aprovado, há obrigatoriedade de pagamento da inscrição do
autor que fará a apresentação do trabalho até o dia 31 de julho de 2017.. O valor do pagamento da
inscrição será de acordo com a tabela vigente no ato do pagamento.
Certifique-se de que o e-mail
mail informado no cadastramento do trabalho e na inscrição do Congresso
esteja correto, pois todas as informações serão veiculadas por meio
m dele.
A grafia dos nomes do(s) autor(es) e a revisão ortográfica do texto é de inteira responsabilidade dos
autores, portanto não serão realizadas correções após o término da submissão do trabalho. Os trabalhos
científicos aceitos serão publicados exatamente
exatamente como submetidos pelos autores, ou seja, o estilo, a
gramática e o conteúdo não serão editados pelos organizadores.
A organização do Congresso considera como apresentador o nome que for demarcado no ato da
submissão do trabalho. Caso haja alteração do
do apresentador, a organização deve ser informada em até
3 dias úteis após o comunicado do aceite do trabalho.
As entidades organizadoras e a comissão do VIII CONASSS não se responsabilizarão pelos custos de
transporte, inscrição, hospedagem ou quaisquer outros
outros relacionados com a apresentação dos trabalhos,
oral ou pôster.
CATEGORIAS

1. Pesquisa empírica ou teórica realizada ou em andamento nos últimos Cinco (5) anos.
2. Relato de Experiência profissional referente ao exercício profissional nos últimos cinco (05) anos.
EIXO TEMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criança e Adolescente, Envelhecimento e Família
Ética, Fundamentos, Formação Profissional e Trabalho Profissional
Política de Saúde e Serviço Social
Relação de Gênero, Violência, Raça/Etnia, Sexualidade e Direitos Humanos
Seguridade Social e Serviço Social
Trabalho, Questão Social, Movimentos Sociais e Serviço Social

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO

Título

Deve identificar com clareza a natureza do
trabalho, ser escrito em letras maiúsculas, não
utilizar abreviações.

Autores

Será permitido o máximo de 5 (cinco) autores.

Instituição

Instituição a qual se encontram vinculados os
autores. Nome completo por extenso e sigla
das Instituições as quais os trabalhos estão
relacionados.

Corpo do resumo

Deverá ser estruturado e não deverá exceder
2500 caracteres incluindo espaços e
pontuação. Deve conter, obrigatoriamente:
Introdução: o autor deverá apresentar o
assunto.
Objetivo: propósito do estudo.
Método: a metodologia utilizada.
Resultados: destacar os principais resultados
obtidos no estudo.
Considerações Finais: apresentar a resposta
ao objetivo.

PRAZOS E MÉTODO PARA ENVIO DOS RESUMOS
O QUÊ?

Envio de trabalhos, sob a forma de resumo.

Resultado da análise da Comissão de Avaliação de
Trabalhos Científicos

QUANDO?
Até
23h59min
(horário de
Brasília) do
dia
13/06/2017.
Até
23h59min
(horário de
Brasília) do
dia
17/07/2017.

COMO?
Exclusivamente pelo site:
www.conasss.com.br na sua
Área Restrita, utilizando o seu
login e senha
Disponível no site
www.conasss.com.br na sua
Área Restrita, utilizando o seu
login e senha e enviada para o
email cadastrado no ato da sua
inscrição.

