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Regras para recebimento de trabalhos 

 

 

I-EIXO 01 - Políticas Sociais, Territórios e Estado 

1. Sub-eixo 01 - Movimentos Sociais e territórios; 

2. Sub-eixo 02 - Estado democrático e Capitalismo  

3. Sub-eixo 03 Política Social no cenário contemporâneo; 

4. Sub-eixo 04 - Questão agrária, urbana e ambiental; 

 

II- EIXO 2 - Trabalho, Direitos e Serviço Social 

1.  Sub-eixo 01 - Trabalho e questão social; 

2.Sub-eixo 02 -  Ética e Direitos Humanos; 

3. Sub-eixo 03 - Relações de gênero, raça/etnia, geração e diversidade. 

 

Critérios para envio do Resumo Expandido. 

1. O trabalho deve ser fruto de pesquisas e relatos de experiências profissionais; 

2. O arquivo será submetido em PDF, em língua portuguesa ou espanhola, contendo no 

mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) laudas, desconsiderando as referências, em 

folha A4, posição vertical 

3. Utilizar fonte Times New Roma; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de 

sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; 

4. As citações e as referências deverão obedecer às regras da ABNT; 

5. O corpo do texto deverá ser composto por: 

a) título centralizado em letras maiúsculas, em apenas uma linha; 

b) palavras chave – de três a cinco; 

c) O resumo expandido deverá ser divido em forma de tópicos, não sendo admitidos 

resumos em texto corrido (considerando: introdução, objetivos, metodologia, resultados 

– se houver – e considerações finais); 

6. O resumo submetido não deverá ter a identificação (dos nomes) dos autores. 

7. Os resumos deverão ser enviados em dois arquivos em PDF: 
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a) Arquivo 01 – Folha de rosto contendo os nomes dos autores e suas respectivas 

credenciais (formação, titulação, instituição e e-mail), título do trabalho e eixo e 

sub-eixo aos quais estará submetendo o trabalho; 

b) Arquivo 02 – resumo expandido, conforme orientações acima.  

A IDENTIFICAÇÃO DE PLÁGIO IRÁ INCORRER EM EXCLUSÃO IMEDIATA 

DO TRABALHO 

Dos/as autores/as: 

1. Será permitido a participação de até cinco (5) autores/as por trabalho 

2. A inclusão dos autores deve ser feita por quem fizer a inscrição, no momento da 

submissão do resumo; 

3. Após a submissão do resumo não será mais aceito a inclusão de novos autores 

 

Da SUBMISSÃO 

1. OS TRABALHOS serão aceitos de 29 de setembro até 30 de outubro de 2020.   

2. Cada autor pode submeter até dois (2) trabalhos 

3. Os resumos devem ser submetidos na plataforma através do e-mail: 

webcongressoposterr@gmail.com  

 

Os resultados dos trabalhos a serem apresentados serão divulgados entre os dias 05 e 06 

de novembro de 2020.  

Os/as autores/as dos resumos expandidos aprovados devem encaminhar as correções 

indicadas pelos pareceristas (caso ocorram indicações de ajustes), em até 24 horas após 

a publicação do resultado, caso contrário o trabalho será indeferido. 

Os resultados serão postados no site do POSTERR – www.ufrb.edu.br/ppgpst  

 

 

Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios:  

1. Relevância e pertinência do tema; 

2. Consistência e rigor na abordagem teórica, na metodologia e na 

argumentação; 

3. Interlocução com a produção teórica de referência ao tema 

4. Correção e clareza na construção do texto. 
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