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A Comissão de Estágios e a Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria convidam a 

comunidade acadêmica, profissionais da área e usuários dos serviços da rede 

de proteção social local e regional para a III Mostra de Estágios em Serviço 

Social da UFSM, a ser realizada no dia 27 de junho de 2019. Nesse sentido, o 

presente edital tem como finalidade divulgar o evento e as inscrições para o 

envio de trabalhos. 

 
 
1. DO EVENTO 

 
A III Mostra de Estágios é um evento dessa Universidade e tem por 

objetivo dar visibilidade às diferentes práticas exercidas pelos acadêmicos do 

Curso de Serviço Social nas instituições parceiras públicas e privadas. Da 

mesma forma, busca oferecer um espaço de educação continuada e de troca 

de saberes entre estudantes, docentes, técnicos e usuários, através de 

diálogos e da divulgação de relatos de experiência vinculados à prática dos 

estágios em Serviço Social, assegurando o reconhecimento institucional 

dessas ações. 

 

 
2. DA METODOLOGIA 

 
A III Mostra de Estágios acontecerá no dia 27 de junho de 2019, 

antecedida pelo Fórum Local de Supervisão de Estágios.  

 
 

2.1. Fórum de Supervisão de Estágios em Serviço Social 
 

O Fórum iniciará as atividades relacionadas à III Mostra de Estágios, 

ocorrendo na mesma data a partir das 16 horas. O Fórum possui um caráter de 

avaliação dos estágios nas dimensões local, regional e federal, bem como visa 

à construção de um relatório com medidas a serem discutidas e implantadas 



junto à gestão dos estágios do Curso de Serviço Social da UFSM. A partir das 

18 horas, iniciarão as apresentações de trabalhos (item 2.2) e a mesa de 

debates referentes à Mostra.  

 

2.2. Do envio de trabalhos 

Os trabalhos deverão obedecer a qualidade de relato de experiência, a 

partir de vivências do campo de estágio, permitindo-se, no máximo 5 autores 

por trabalho, desde de que seja orientado pelo mesmo supervisor acadêmico. 

Deverão ser enviados no formato de resumo para o e-mail 

estagios.servicosoc.ufsm@gmail.com, cujo assunto, em letras garrafais, deverá 

ser “SUBMISSÃO RESUMO MOSTRA”, em arquivo pdf. Precisam ser 

identificados no e-mail o nome completo dos autores, matriculas, política 

pública e campo de estágio a que são vinculados e nome do professor 

orientador. 

Os trabalhos serão aceitos até às 23h59min do dia 24/06/2019. 

Somente serão recebidos trabalhos de estudantes regularmente matriculados 

nas disciplinas de Estágio em Serviço Social I e Estágio em Serviço Social II do 

Curso de Serviço Social da UFSM.  Os trabalhos deverão ser apresentados no 

evento em formato de pôster, contendo o seguinte detalhamento: 

a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar; 

b) Dimensões do banner - sugerimos atenção: 

 Largura: mínima 50cm e máxima 90cm 

 Altura: mínima 50cm e máxima 120cm; 

c) Deverá ser confeccionado já impresso em formato de pôster ou em folhas 

A3, A4 ou A5 e fixados em material para construção do pôster, desde que 

mantenha as características de formatação estipuladas; 

d) Deverá constar no pôster: 

 Instituição de Estágio 

 Título idêntico ao do resumo aceito 

 Nomes dos autores, supervisores de campo e orientador.  

 Introdução, Desenvolvimento, Resultados preliminares e Conclusões; 

e) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 

facilmente compreendidas. 
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2.3. Da certificação para apresentação de trabalhos 
 

Os certificados de apresentação de pôster, ouvintes, comissão 

organizadora e palestrantes serão emitidos posteriormente ao evento na 

plataforma de certificados da UFSM.  

 
 
2.4. Do resumo  
 

Os trabalhos deverão ser enviados em formato de resumo e este deve 

constar no pôster a ser apresentado no dia do evento. Seguem abaixo as 

instruções para o resumo: 

a. Deve ter no máximo uma página, escrito em português. Serão recusados 

resumos que excederem o tamanho limite aqui especificado; 

b.  Para o texto: pule uma linha e digite-o em um único parágrafo de 

1,25cm, contendo uma introdução, com breve descrição do problema 

estudado, o (s) objetivo (s), o (s) método (s) utilizado (s), os principais 

resultados e conclusões; 

c.  Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, justificado; 

papel A4, margens direita, inferior e superior com 2,5 cm e margem 

esquerda com 3 cm;  

d.  Referências bibliográficas não são obrigatórias. Se forem necessárias 

para uma melhor compreensão de seu trabalho coloque-as após o texto. 

As possíveis referências, se necessárias, não serão computadas no 

limite estipulado de páginas. Consulte seu orientador; 

e. Título do trabalho: Times New Roman, tamanho 14, maiúsculas, negrito, 

centralizado; Nomes científicos devem ser editados em itálico, conforme 

normas específicas da área; 

f. Nome dos autores: liste os autores pelo sobrenome seguido do prenome 

e abreviação dos nomes intermediários, separando-os por ponto e 

vírgula (;). Os autores devem ser identificados pelas siglas: (E) 

Estagiário, (SC) Supervisor de Campo (a) e (O) Orientador; 

g. O pôster será apresentado, impreterivelmente, pelo estagiário;   

h. No ambiente de inscrições pelo e-mail deverá constar indicação dos 

participantes do trabalho. 

 
 
3. DO LOCAL 



A III Mostra de Estágios ocorrerá nas dependências do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas – Prédios 74 A, B e C, no campus da UFSM. 

 
 
4. DOS HORÁRIOS 
 

A III Mostra de Estágios terá a seguinte estrutura de horários: 

 16-18 horas: Fórum Local de Supervisão de Estágios; 

 18-19 horas: Café e apresentação de pôster; 

 19-21 horas: Mesa de Conversa: A tríade do estágio em Serviço Social 

em debate.  

 21:15: Encerramento.  

 
 
5. CRONOGRAMA 
 

Inscrição de Trabalhos: de 13 de junho de 2019 a 24 de junho de 2019, 

até as 23h59min. 

Inscrição de Ouvintes: Inscrições prévias a partir de 13 de junho de 

2019. Havendo disponibilidade de vagas serão realizadas inscrições na hora e 

local do evento.  

 
 
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Qualquer dúvida referente ao evento ou a este edital poderão ser 

sanadas com a Comissão Organizadora do Evento pelo e-mail 

estagios.servicosoc.ufsm@gmail.com e na sala 3339 do Prédio 74 B, CCSH. 

 

 

 

Assistente Social Thaesa Jesana da Silva Bacellar 
Comissão de Estágios do Curso de Serviço Social 

CCSH/UFSM 
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