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INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS/RESUMOS
MODALIDADES DE TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser inscritos em apenas um dos eixos escolhido e serão
apresentados no formato de resumo e na modalidade comunicação oral, de
acordo com templates disponibilizados pela Comissão Organizadora do Evento no
site do Congresso a partir de 24/03/2021.
Cada participante inscrito/a poderá encaminhar apenas um relato de experiência
profissional, seja na formação ou atuação em serviços e instituições. Serão aceitas
experiências do campo de estágio ou residência; pesquisa ou extensão, conforme
normas abaixo.
O envio dos resumos ocorrerá no período de 24/03/2021 à 21/04/2021 na àrea
privada do/a inscrito/a no site do Congresso, o não recebimento até a presente data
configura automaticamente o cancelamento da particpação do inscrito na
modalidade de apresentação comunicação oral.
Os/as inscritos/as terão acesso à área privada no site do Congresso a partir de
24/03/2021.
Os trabalhos que atenderem aos critérios, independentemente de serem
selecionados para apresentação na comunicação oral serão automaticamente
disponibilizados no site do Congresso, para fins de visitação e posteriormente,
no site do CES Ethos Malala.
INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS
As inscrições no CONVISS-2021, I Congresso Nacional Virtual de Serviço Social:
análise de conjuntura e a atuação do(a) assistente social em tempos de pandemia”
serão
realizadas
exclusivamente
através
do
endereço
eletrônico:
www.conviss.ethosmalala.com.br.
Serão aceitos trabalhos de múltipla autoria, tendo no máximo, quatro autores em cada
trabalho. Nesses casos, pelo menos 50% dos autores deverão estar inscritos.
Os trabalhos aprovados só serão publicados se pelo menos um/a dos/as
autores/as estiver inscrito no Congresso com pagamento confirmado.
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A inscrição para submissão dos resumos/relatos de experiência para
comunicação oral em roda de conversa estará aberta no período de 19 de março
a 21 de abril de 2021, todos os trabalhos aprovados serão publicados nos ANAIS
do Congresso.
Os/as autores/as serão informados/as sobre os links de acesso às salas virtuais das
apresentações de comunicação oral por e-mail.
NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS
Serão inscritos trabalhos inéditos, que devem, obrigatoriamente,
em um dos oitos eixos temáticos

estar inserido

As comunicações orais deverão conter um relato de experiência: profissional, na
formação ou serviço; descrições de experiências do campo de estágio ou residência;
pesquisa e extensão, o qual deverá ser submetido dois formatos de resumos: Word
e PDF (resumido expandido), seguindo as orientações abaixo:
1) O resumo para fins de apresentação oral deverá ser enviado em duas
versões formatos templates: um arquivo digitado em editor de texto
WORD (SEM IDENTIFICAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS PARA FINS DE
AVALIAÇÃO) e um arquivo em versão formato PDF (COM IDENTIFICAÇÃO
DOS/AS AUTORES/AS, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO). O não cumprimento
desta exigência implicará na eliminação automática do trabalho enviado.
2) O resumo em word, poderá conter no máximo de 02 (duas) páginas, com
até 3000 caracteres. O resumido expandido em PDF constando o
relato da experiência profissional, de estágio, residência, pesquisa ou
extensão deverá descrever em até 4500 caracteres [aproximadamente
03 páginas], incluindo-se as referências, conforme modelo abaixo. O
resumo pode ser individual ou ter no máximo 04 (quatro) autores/as.
3) Os resumos dos trabalhos devem ser digitados nos arquivos de exemplo
de template, em documento word, fonte Calisto MT, tamanho 12, espaço
1,5 entrelinhas e justificado, papel A4 (29,7cm x 21 cm), margens
superior e esquerda de 03 cm e inferior e direita de 02 cm. E para o
resumo expandido, salvo no formato PDF.
4) O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com
alinhamento centralizado tamanho 16. Os nomes dos/as autores/autoras
(para versão PDF) devem aparecer logo abaixo do título do trabalho,
alinhados à direita e acompanhados pela identificação da instituição, logo
abaixo pelo correio eletrônico dos autores/autoras, em seguida, o eixo ao
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qual pertence o trabalho. O texto completo, incluídas as notas de rodapé,
e quadros e tabelas, deve ter uma extensão até 4500 caracteres, incluindo
os espaços entre palavras.

5) Templates do trabalho: cada participante deverá renomeá-lo (somente
para versão PDF) com as iniciais do eixo temático + nome do autor/a,
apresentador/a.
FORMAS DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os resumos em formato de word passarão pela avaliação das
coordenações técnicas dos respectivos eixos de acordo com os critérios
estabelecidos abaixo destas normas.
b) As respectivas coordenações selecionarão até 12 (doze) resumos a serem
apresentados no dia 19/06/2021, no período da manhã, nas salas
virtuais, considerando como critério principal a diversidade das atuações
profissionais dentro das respectivas temáticas.
c) Os trabalhos serão eliminados nas seguintes condições:
1. Quando ocorrer o envio do arquivo word com a identificação dos
autores.
2. Quando o trabalho apresentar número superior de caracteres, conforme
modalidade proposta.
3. Não atender aos critérios de avaliação estabelecidos pela Comissão
Organizadora do Congresso listados abaixo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Originalidade do trabalho e relevância do tema.
2. A experiência inscrita deve relacionar-se ao trabalho desenvolvido na
pandemia, para atender situações decorrentes de seu impacto, e/ou adaptado
e reorganizado em decorrência da pandemia. E /ou ter sido uma experiencia
com agravantes no contexto da pandemia .
3. Pertinência do título e qualidade do resumo.
4. Consistência teórica do trabalho e contribuição para população atendida.
5. Metodologia utilizada, articulação teórica e metodológica da intervenção
profissional.
6. Análise dos impactos obtidos ou esperados.
7. Clareza e pertinência com o eixo escolhido.
8. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza,
objetividade e estrutura formal).
9. Atendimento da formatação exigida pelo Congresso.
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DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS
O resultado final da avaliação dos trabalhos será divulgado e disponibilizado no
site do Congresso a partir de 28 de maio de 2021.
Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do Congresso no site do
evento e no site do CES Ethos Malala, posteriormente.
A partir da concordância do Termo de Cessão de Direitos Autorais e de Uso de
Imagem, o/a participante do Evento autoriza o uso abaixo descrito da gravação
das palestras virtuais no “I Congresso Nacional de Serviço Social: Análise de
conjuntura e atuação do/a assistente social em tempos de pandemia”, realizado
pelo Centro de Estudos e Saberes Ethos Malala, portanto, autoriza a utilização
de sua imagem, em caráter gratuito, e cede os direitos para a publicação sem
qualquer ônus à utilização de imagem e de voz em material produzido na forma
de impresso, voz e imagem, em todos os meios de divulgação possíveis, sem
restrição de prazos, desde a presente data, que diz respeito a disponibilização
dos templates aprovados no site do Congresso, site do CES Ethos Malala e canal
no YOUTUBE do CES Ethos Malala para acesso amplo, irrestrito e gratuitamente.
Assim, o seu trabalho será divulgado permanentemente.
APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL
a) A apresentação oral acontecerá na data de 19 de junho de 2021, das 10h às
12h, nas respectivas salas virtuais.
b) O tempo de apresentação será de no máximo 10 minutos.
Importante: você receberá por e-mail o link de acesso à plataforma ZOOM das
salas virtuais.
c) Os relatos de experiência que forem selecionados para apresentação na
Comunicação Oral e estiverem em formato de powerpoint (opcional), deverão
ser enviados até a data de 07 de junho de 2021 no e-mail:
www.conviss.ethosmalala.com.br.
d) As salas virtuais serão divididas de acordo com os eixos, podendo ser
composta por mais de um eixo, a depender do número de trabalhos inscritos e
selecionados.
d) Todas as salas virtuais contarão com a presença de facilitadores/as, além das
coordenações.
e) É importante que sua participação ocorra a partir de um lugar com boa
iluminação, com bom acesso à internet e que não tenha ruído. Quando não
estiver falando, o microfone deverá permanecer desligado.
f) Sugerimos que use preferencialmente notebook ou computador, e não celular
no momento da sua apresentação oral. É muito importante o uso de fone de
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ouvido (pode ser o fone de ouvido que vem com os aparelhos de celular), durante
a sua fala, pois isso evita as interferências do ambiente, ruídos e estralidos na
voz, o que garante melhor interlocução.
O CES ETHOS MALALA agradece a sua participação
e deseja a todes um ótimo Congresso!
O caminho é o coletivo!
Dúvidas: contato@ethosmalala.com.br
Tel: (15) 98174-9843

