SOBRE O EVENTO:
O contexto de pandemia do novo coronavírus acentuou um conjunto de
desigualdades sociais historicamente existentes em diversas partes do mundo. Dentre
essas desigualdades, a desigualdade de gênero revelou sua mais cruel feição e
renitência, cuja expressão mais grave se materializa nas diversas formas de violências
contra as mulheres. Os dados recentes apresentados pelo Anuário Brasileiro de
Segurança Pública (2020) evidenciam o aumento significativo dos feminicídios,
homicídios dolosos de mulheres, estupros e ligações de emergências em denúncias de
violência doméstica contra as mulheres. Embora esta violência não constitua um
problema provocado pela pandemia, a sua gravidade expõe a necessidade desse
debate por diferentes sujeitos, profissionais, unidades de ensino, movimentos sociais,
bem como a necessidade de traçar estratégias interventivas para qualificar as
respostas e as medidas de enfrentamento à violência em todas as esferas da
sociedade. É pensando em um espaço de análise crítica, qualificada e de compromisso
com a diversidade humana, os direitos humanos e a eliminação de toda e qualquer
forma de violência, discriminação, opressão, dominação e exploração, que o curso de
Serviço Social da Faculdade Visconde de Cairu propõe uma discussão multi e
interdisciplinar sobre a(s) violência(s) contra a mulher.
O evento será um importante espaço de debates e socialização de pesquisas de
estudantes, profissionais e pesquisadores(as) sobre as relações de gênero, violência
contra a mulher, masculinidades e políticas públicas como forma de engajamento na
construção de relações sem violência, em respeito à autonomia e liberdade. EVENTO
TOTALMENTE GRATUITO. Certificado de 10h.

PROGRAMAÇÃO
SEXTA (27/11)
19:00 Abertura cultural
19:30 às 21:00 Mesa redonda: VIOLÊNCIA, RACISMO E SAÚDE DA MULHER NEGRA
DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL AO ENFRENTAMENTO DA(S)
VIOLÊNCIA(S) CONTRA A MULHER
Palestrante: Profa. Dra. Fernanda Marques de Queiroz
A(S) VIOLÊNCIA(S) CONTRA A MULHER E A SAÚDE DA MULHER NEGRA
Palestrante: Profa. Me. Thaynar Pereira (Universidade Federal da Bahia)
Mediador(a): Profa. Me. Ermildes Lima Silva

SÁBADO (28/11)
Sábado (28/11)
8:00 Atividade cultural
8:30 às 10:00 Mesa redonda: MASCULINIDADE(S) E A
RESPONSABILIZAÇÃO DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA(S)
MASCULINIDADE E ATENDIMENTO A HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA
Palestrante: Prof. Dr. Eduardo Carvalho
EXPERIÊNCIAS DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA
Palestrante: Prof. Me. Jaqueline Mary Soares de Oliveira
Mediador(a): Profa. Me. Ana Maria Neta de Oliveira
10:30 às 12:00 Comunicações (Grupos de Trabalho)

INSCRIÇÃO
Preencha o formulário para participar gratuitamente do I COLÓQUIO NACIONAL DE
SERVIÇO SOCIAL

CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO

ATIVIDADES

PRAZOS

Período de inscrição dos trabalhos

06/11 a 22/11/2020

Carta de aceite

24/11/2020

Envio dos slides da apresentação

Até 26/10

EIXOS TEMÁTICOS
Eixo Temático 01: Políticas Públicas e a Rede De Enfrentamento À(S) Violência(S)
Contra A Mulher.
Discute a violência contra a mulher, bem como as Políticas Públicas para seu
enfrentamento, abordando sua vertente prática, bem como princípios, pressupostos,
planejamento, execução e operacionalização. Nesse sentido, aborda também as redes de
atenção no âmbito do enfrentamento da violência contra a mulher, aspectos legais,
assim como sua atuação articulada entre serviços governamentais, não governamentais e
comunitários.

Eixo Temático 02: Avanços do Trabalho Multidisciplinar no Enfrentamento à(s)
Violência(s) Contra a Mulher.
Reflexão acerca dos trabalhos desenvolvidos na perspectiva multidisciplinar para o
enfrentamento da violência contra a mulher. Discuti estratégias de enfrentamento,
direcionamentos para a prevenção, defesas dos direitos e autonomia, com ênfase na
assistência integrada e no atendimento organizado para a mulher em situação de
violência, bem como perspectivas e intervenções necessárias, respaldadas a parir das
políticas públicas. Nessa perspectiva, debate também as práticas e experiências
inovadoras, considerando contextos complexos e desafiadores diante do cenário
crescente da violência contra a mulher.
NORMAS PARA O RESUMO
O (a) participante deve realizar inscrição, acessar a página submissão e enviar trabalho.
Aguardar e-mail de confirmação do comitê científico. Trabalhos que não se enquadrem
nas normas do evento não serão aceitos. Os autores dos trabalhos aprovados pela
comissão científica receberão uma carta de aceite, devendo seguir as seguintes
orientações técnicas.
1. Os trabalhos deverão ser submetidos na modalidade de resumo, podendo ser
relato de experiência ou pesquisa científica concluída ou em andamento.
2. Deverão ser enviados resumos escritos em português, contendo entre 400 a 500
palavras (sem contar os espaços), formato em papel A4.
3. O resumo deve apresentar: Pequena contextualização do tema e objeto de
pesquisa; problema, objetivos: geral e específicos; metodologia com principais
teóricos e possíveis resultados.

4. Deverá ser organizado nessa ordem contendo: título (centralizado, negrito e
caixa alta), autor (e coautor (es) se houver) canto direito, filiação e eixo
temático.
5. O texto deverá ser elaborado em formato Word na versão 2007 ou superior,
tamanho A-4, margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm. Deve
ser empregada fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12, justificado e
espaçamento 1,5. As submissões devem ser enviadas no formato Word for
Windows.
6. O eixo temático deve estar logo abaixo do nome do autor/filiação.
7. Cada participante inscrito poderá submeter 1 trabalho como autor e até dois
como coautores.
8. A apresentação deve estar de acordo com as normas da ABNT.
9. Encaminhar o resumo para o e-mail: coloquioservicosocial@cairu.br
10. Os trabalhos enviados fora da data serão excluídos automaticamente do evento.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
•

Os trabalhos a serem apresentados terão seus resumos avaliados pela comissão
cientifica, sendo aprovados após análise de mérito. É de responsabilidade
da comissão científica: avaliar a qualidade científica observando se seguem as
orientações do edital, considerando a inovação e a adequação ao tema do evento
e ao eixo temático selecionado.
RESULTADOS:

•

Os resultados serão divulgados na página do evento.

•

Cada participante com seu trabalho aprovado (a) receberá sua carta de aceite
através do e-mail do evento: coloquio@cairu.br.

•

O participante deverá responder ao e-mail do evento com a confirmação de
recebimento da carta. Deverá também confirmar através do e-mail sua
participação virtualmente 30 minutos antes do horário agendado da sua
apresentação.
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

•

Recomenda-se que os autores utilizem entre 8 a 10 minutos.

•

Em cada sala virtual do eixo temático haverá um coordenador dos trabalhos e
dois monitores que auxiliarão o coordenador na organização da sessão, como
conferência dos trabalhos, controle do tempo das apresentações e destaque das
perguntas no yuotube.

•

Os autores deverão acessar o link da sala 30 minutos antes do início da sessão.
A ordem de apresentação será previamente divulgada e os slides devem ser
enviados para o e-mail:

•

Autor de trabalhos que participarem das apresentações e estiverem presentes na
sala virtual receberão o certificado de apresentação.

•

Os participantes poderão acessar o link para a sala de comunicações, que
estarão disponibilizados no site:www.cairu.br

•

Todos da sala deverão ter seus microfones e câmeras desligadas quando não
estiverem falando.

•

Todos os participantes devem ter ciência que o evento será gravado. A
realização da inscrição no evento com submissão de trabalho implica em
concordância com a gravação de sua imagem.

