
 
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 

1. Condições Gerais: 
1.1. Objetivo: O espaço para comunicações orais, disponível na programação do I Encontro 

Maranhense “Serviço Social no campo sociojurídico”, visa compartilhar informações e 
dados relevantes de pesquisa ou da prática profissional no campo sociojurídico. 

1.2. Vagas: estão disponíveis 12 (doze) vagas, cuja apresentação será de até 10 minutos. 
1.3. Certificação: Não será certificado o trabalho que não comparecer à apresentação.  

 
2. Inscrição da comunicação 

2.1. É preciso estar inscrita/o no I Encontro Maranhense “Serviço Social no campo sociojurídico 
para apresentar trabalhos. 

2.2. As/os interessadas/os em apresentar comunicação oral devem inscrever-se para tal, em 
formulário específico, disponível no site do CRESS 2ª Região: www.cressma.org.br   

2.3. A Comissão Sociojurídica do CRESS/MA apreciará e deferirá os pedidos de inscrição 
para comunicação oral, considerando a pertinência com o Encontro. 

2.4. Uma/um mesma/o autora/autor pode ter até 02 (dois) trabalhos deferidos, sendo 1 
(um) individual e 1 (um) coletivo. 

2.5. O pedido de inscrição indica a concordância com a publicação do Resumo e Slide do 
trabalho no site do CRESS 2ª Região/MA. 

 
3. Estrutura e Conteúdo: 

3.1. Mídia: a apresentação deve ser entregue à comissão organizadora no momento do 
credenciamento, em CD-ROM ou pen drive. Por questões de compatibilidade de 
programa, o arquivo deve estar salvo no modo Apresentação de Slides do Power Point 
97-2003 (*.pps). A comissão organizadora não se responsabilizará por arquivos salvos 
em outros formatos ou por quaisquer outras falhas de compatibilidade. 
 

3.2. Conteúdo 
a) Título: Deve ser sintético e refletir a essência do trabalho. 
b) Autores: Citados por extenso, acompanhados de sua vinculação. 
c) Introdução: Apresenta uma visão geral do trabalho. Utilizando autores e teorias que dão 

subsídios ao trabalho. 
d) Objetivos: Expõem claramente a finalidade do trabalho. Podem ser gerais e específicos.  
e) Metodologia: Apresenta os procedimentos de coletas e análise dos dados. 
f) Desenvolvimento e Resultados Obtidos: Apresenta e analisa os dados obtidos. Pode ser com 

gráficos, tabelas e figuras. 
g) Considerações Finais ou Conclusão: Confirma ou refuta os objetivos do trabalho. 
h) Referências: Conforme norma ABNT. 

 
4. Apresentação 
a. Data: As apresentações acontecerão nos dois dias do encontro, sendo 06(seis) trabalho no 

dia 29 e 06 (seis) trabalhos no dia 30. A ordem de apresentação será confirmada 
posteriormente às/aos inscritas/os. 

b. Horário: 18h às 19h 


