
SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

Informações para envio de trabalhos 
 
 
 Os trabalhos somente poderão ser enviados pelo site 
www.imip.org.br/congresssoss/2015  até o dia 29/07/2015.  
 
ATENÇÃO : Prazo prorrogado para 16/08/2015 
 
• Poderão ser apresentadas as modalidades: 
- Pesquisa 
- Relato de Experiência  
- Revisão de Literatura 
 
•  Quando a pesquisa envolver seres humanos deverá ser informado (no corpo 
do trabalho) o número da inscrição desta no comitê de ética em que a mesma 
foi submetida.   
 
• O pagamento da inscrição dá direito à submissão de até 03 trabalhos.  
- cada trabalho poderá ser individual ou em grupo de no máximo 05 pessoas 
- Os demais autores do trabalho que quiserem participar do congresso deverão 
estar inscritos e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, mas não deverão 
enviar de novo o trabalho já inscrito .  
 
• Não serão aceitos trabalhos de um mesmo autor cujo conteúdo 
caracterize duplicidade de trabalho. 
 
• Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação oral serão 
informados previamente. 
• Atenção na digitação das informações na ficha de inscrição (título e 
autores), pois estas informações serão utilizadas para gerar o certificado. 
•  
• A fim de preservar o anonimato no processo avaliativo não será 
permitida a identificação dos autores no conteúdo do trabalho submetido à 
avaliação. 
 
• Serão aceitos trabalhos apenas na forma de resumos expandidos, em 
língua portuguesa, com no mínimo 3.000, e, no máximo, 4.000 caracteres. Os 
mesmos deverão ser apresentados na forma de pôster, sendo os mais 
relevantes convidados à apresentação oral a fim de recebimento de menção 
honrosa. 
 
 
• A formatação do texto será a que estiver disponível no site – haverá 
caixas de texto, onde o participante deverá escrever o título do trabalho, o 
corpo do trabalho e as referências bibliográficas, respectivamente, levando em 
consideração a exigência do número de caracteres 



Elaboração do trabalho  

O resumo deve incluir as seguintes especificações (seguir a mesma ordem): 
 

CAIXA 1: Título 

CAIXA 2: Corpo do texto 

Que deve conter: 

2.1 Introdução:Deverá constar uma breve apresentação com justificativa. 

2.2 Objetivo 

2.3 Metodologia: devem contemplar os métodos e técnicas utilizados. 

2.4 Resultados e discussões:Deverá constar o desenvolvimento do trabalho, 
possíveis resultados e conclusões. 

CAIXA 3: Referências Bibliográficas – Devem estar de acordo com as regras 
da ABNT.   

Obs. : Não serão aceitos resumos que não atendam às especificações 
recomendadas. Atenção especial à redação, erros de digitação, ortográficos ou 
gramaticais, pois estes poderão comprometer a qualidade do trabalho, 
acarretando a recusa do mesmo. 

 Eixos temáticos  

Os eixos temáticos deverão ter afinidade com as temáticas abordadas no 
Congresso; quais sejam: 

• A conjuntura social contemporânea; 
• Conjuntura e Serviço Social; 
• Instrumentalidade do Serviço Social; 
• Serviço Social e Saúde; 
• Serviço Social e a intersetorialidade das políticas sociais; 
• Articulação de políticas sociais; 

 



Avaliação dos trabalhos  

Todos os trabalhos submetidos ao Congresso, independente de sua 
modalidade, serão avaliados, por examinadores externos e internos à 
Comissão Organizadora do Congresso. 

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

Da aprovação às regras 

Posteriormente, estará disponível no site www.imip.org.br /congressoss/2015 
a relação dos trabalhos aprovados com as informações e devidas regras de 
apresentação.  

Emissão de certificados 

Certificados serão disponibilizados pelo site: 
www.imip.org.br /congressoss/2015,  será emitido apenas 01 (um) certificado 
no nome do autor principal, constando os nomes de todos os demais autores e 
o título do trabalho. 
 

 

 
 
 


