COORDENAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

XXXIII SEMANA E XVI JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL
E XIII JORNADA CIENTÍFICA
DAS FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU
TEMA:- SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE MENTAL
14 a 18 de maio de 2018
Normas para apresentação de trabalhos:
Essa atividade contará com uma comissão científica específica que receberá
diferentes modalidades de trabalhos, para apresentação na Sessão tema livre e pôster.
Os trabalhos poderão ser resultantes de projetos de iniciação científica, feitos
por alunos ou de monografias de conclusão de graduação em Serviço Social ou outras
áreas, que apresentem resultados; ou relatos de experiência prática, conforme as regras
que seguem.
 O trabalho deverá conter resultados; não serão aceitos trabalhos com intenção de
pesquisa ou em fase inicial.
 No resumo deverão constar: título (todo em maiúsculo), autores (máximo 5),
instituição e endereço, incluindo telefone, fax e e-mail, seguido de:
a) introdução, metodologia, resultados e considerações finais, no caso de trabalho
científico;
b) introdução, objetivos, justificativa, aspectos relevantes, considerações finais, no
caso de relato de experiência.
 Caso o trabalho seja designado para apresentação em pôster, o apresentador será o
responsável pela fixação e retirada no local e data determinada pela Comissão
Científica.
 Os resumos deverão ser redigidos em quadro de tamanho 17 cm de altura por 13 cm
de largura.
 Os pôsteres serão montados em painéis especialmente dispostos para este fim,
devendo ser confeccionados no tamanho de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura.
INSTRUÇÕES ADICIONAIS PARA AMBOS OS TRABALHOS
1. Período para encaminhamento dos trabalhos: 10 de março a 04 de MAIO de 2018
2. Para que o trabalho seja apresentado no evento é obrigatória à inscrição de pelo
menos um dos autores.
3. Enviar o resumo por e-mail, por CD/DVD pelo correio ou pessoalmente, formatado em
Word. Usar espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12. Identificar seu
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CD/DVD com o nome do primeiro autor e com as cinco primeiras palavras do título
dos resumos.
4. O apresentador deverá ter seu nome sublinhado no trabalho e permanecer junto ao
painel durante a apresentação.
PRÊMIO PROF. REINALDO ANDERLINI
Haverá também, como parte da programação da Jornada Científica,
apresentação de trabalhos que concorrerão ao Prêmio “Prof. Reinaldo Anderlini”, o qual
será conferido ao trabalho apresentado por alunos, classificado em primeiro lugar,
havendo menção honrosa para o segundo e terceiro classificados.
PRÊMIO PROF. VALDEMAR SARTORI
Concorrerá ao Prêmio “Prof. Valdemar Sartori”, trabalho apresentado por
profissional, classificado em primeiro lugar, havendo menção honrosa para o segundo e
terceiro classificados.

INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas através da ficha de inscrição, junto a
Coordenação do Curso de Serviço Social ou com Alunos representantes de classe.
Profissionais - R$ 30,00
Alunos – de Graduação R$ 20,00 e de Pós-Graduação - R$ 25,00
Supervisores de estágio junto a Unifac – isento

Site: www.unifac.com.br ou ainda
Tel: (014) 3815-2500
O pagamento deverá ser efetuado no ato da confirmação da inscrição na
Coordenação do Curso.
O trabalho pode ser enviado aos e-mailsnilzasp@uol.com.br; ou ainda, secretaria1@unifac.com.br ou assistente@unifac.com.br
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XXXIII SEMANA E XVI JORNADA CIENTÍFICA DE SERVIÇO SOCIAL
E XIII JORNADA CIENTÍFICA
DAS FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU
Botucatu – SP, 14 a 18 de maio de 2018
Nome e Sobrenome:
Endereço:
Cidade:

CEP

Fone:

E-mail

Profissão

Instituição a que pertence
Função
Categoria:
( ) estudante de graduação
( ) estudante de pós-graduação
( ) profissional
( ) supervisor de estagio
Pretende apresentar trabalho?
( ) oral
( ) pôster
Qual o título do trabalho:
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(Utilize o espaço abaixo para escrever o resumo do trabalho a ser
apresentado, seguindo as normas pré-estabelecidas)
FAZER NESTE ESPAÇO UM QUADRO DE 17 CM DE ALTURA E 13 DE LARGURA,
É IMPORTANTE QUE ESTE QUADRO NÃO POSSA SER ALTERADO DE TAMANHO,
POIS COM ISSO TEREMOS OS LIMITES DOS RESUMOS

