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II SEMINÁRIO DE DIREITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A consolidação do SUAS no ordenamento jurídico
brasileiro
Brasília, 2 e 3 de dezembro, 2014.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
O II Seminário de Direito e Assistência Social, no que se refere à
apresentação de pôsteres, guiar-se-á pelas seguintes normas:
1º.- Os interessados poderão enviar pôsteres para avaliação pela
Comissão Científica do evento.
§ 1º - Os pôsteres aprovados pela Comissão Científica ficarão
expostos nas dependências do local do evento.
§ 2º - Os interessados poderão submeter até no máximo 2
trabalhos, seja na qualidade de autor principal ou coautor.
§ 3º - Cada trabalho poderá ter, no máximo, 5 autores.
2º.Os pôsteres submetidos ao Comitê Científico podem ser
produtos de Pesquisa Científica ou Relato de Experiências.
§ 1º - No caso do pôster produto de pesquisa científica, o
resumo enviado deve conter: TÍTULO, INTRODUÇÃO, MÉTODOS,
RESULTADOS E REFERÊNCIAS. É permitida a utilização de figuras,
tabelas, fotos, entre outros elementos.
§ 2º - No caso do pôster produto de relato de experiência, o
resumo enviado deve conter: TÍTULO, DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA,
RESULTADOS ALCANÇADOS e REFERÊNCIAS. É permitida a utilização
de figuras, tabelas, fotos, entre outros elementos.
3º.- O resumo dos pôsteres deverá ser remetido para o seguinte
endereço eletrônico: www.prodisa.fiocruz.br/eventos.
Parágrafo único: O resumo deve ter no máximo 200 palavras, e conter
título, introdução, métodos e resultados.
4º.- O prazo máximo para o envio dos resumos dos pôsteres
finalizará em 20 de novembro de 2014. Os resultados serão
divulgados de forma contínua, até o prazo máximo de 25 de
novembro.
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5º.- Os pôsteres aprovados deverão ser confeccionados em papel A4.
6º.- Os pôsteres deverão estar relacionados com as áreas temáticas
do Congresso, a saber:
1. O direito à assistência social como área do conhecimento
jurídico
2. O papel do advogado no Sistema Único de Assistência Social
3. A Assistência Social como direito universal e seu papel na
4.
5.
6.
7.

efetivação dos direitos humanos
O SUAS no sistema federativo brasileiro
Aspectos jurídicos e institucionais do SUAS
A regulação do Sistema Único de Assistência Social
O SUAS e o Sistema de Justiça

7º.- O resultado da deliberação do Comitê Científico será divulgado
no site www.prodisa.fiocruz.br/eventos, de forma contínua, até o
prazo máximo de 25 de novembro de 2014.
8º.- O Comitê Científico elegerá o “Melhor Pôster Apresentado ao
Seminário” que receberá menção honrosa, durante o Seminário.
9º.- A organização do Seminário se reserva ao direito de adaptar as
presentes
normas
às
circunstâncias
imprevistas
ou
não
contempladas.
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