
IV CONGRESSO UFERSA DE CONTABILIDADE             

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

1.1 Poderão inscrever-se no IV Congresso UFERSA de trabalhos científicos, na modalidade 

artigo, inseridos nas áreas de Contabilidade, Administração, Economia e Direito. 

1.2 Além de artigos inéditos, serão aceitos os decorrentes de Trabalhos de Conclusão de Curso – 

TCCs e enviados para outros eventos, desde que ainda não aceito em periódicos. Espera-se, nesses 

últimos casos, o maior aproveito de contribuições de eventos pretéritos. 

1.3 O período para submissão de trabalhos será de 26/03 a 20/04/2019. Serão desconsiderados 

trabalhos enviados fora do período de submissão. 

1.4 Os trabalhos submetidos deverão obedecer ao layout fornecido pela organização do evento e 

enviado em formado PDF para o e-mail congressoufersacontabilidade@gmail.com. A comissão 

responsável pela recepção dos artigos retornará a confirmação da submissão informando o 

número de registro do artigo. 

1.4.1 Será recepcionado apenas um artigo por e-mail, ficando desconsiderado e-mails com mais 

de um anexo. 

1.4.2 O assunto do e-mail deverá conter o TÍTULO do artigo. 

1.5 Cada pesquisador poderá submeter, no máximo 1 (um) artigo como primeiro autor, estando 

limitado a mais 3 (três) trabalhos como coautor. O primeiro autor de cada trabalho deverá estar 

inscrito no evento.    

1.6  Caso um autor extrapole o número máximo de artigos, a comissão se reserva o direito de 

considerar como válido os primeiros recebidos. 

1.7 Após envio de trabalho para inscrição, não mais será possível inserir nomes de outros co-

autores ou alterar o conteúdo do trabalho. 

 

2 FORMATO DOS TRABALHOS 

2.1 A formatação dos trabalhos deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) Editor de textos: Word for Windows 7.0 ou posterior; 

b) Número de páginas: mínimo de 10 (dez) e máximo de 17 (dezessete); 

c) Configuração das páginas: Margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 2 cm; 

d) Tamanho do papel: A4 (largura 21 cm; altura 29,7 cm); 

e) Fonte: Times New Roman; 

f) Tamanho da fonte: Texto em geral: tamanho 12. Citações longas, notas de rodapés, paginação 

e legendas das figuras, tabelas e gráficos: tamanho 10; 

g) Espacejamento: Texto em geral: 1,5 cm. Citações longas, notas de rodapé, referências e 

legendas: espaço simples. Seções e subseções: 1 espaço 1,5 cm (antes e após os títulos); 

h) Citações longas: 4 cm da margem esquerda. Notas de rodapé e referências: alinhadas à esquerda 

e separadas por dois espaços simples; 

i) Estrutura do trabalho (Na seguinte ordem):  

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:  

1º. Título, e subtítulo (se houver); 

 2º. Nomes dos autores; 

 3º. Resumo;  

4º. Palavras-chave; 

 ELEMENTOS TEXTUAIS:  

5º.Introdução; 

6º. Desenvolvimento;  

7º. Conclusão;  

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS:  

8º. Notas explicativas (se for o caso);  

9º. Referências;  

10º. Apêndices (se for o caso);  

11º. Anexos (se for o caso); 
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j) O nome de cada autor deverá vir acompanhado, em nota de rodapé na mesma página, de breve 

currículo que o qualifique na área de conhecimento do artigo, bem como de endereço eletrônico; 

k) Os artigos deverão apresentar o resumo (sem recuo de parágrafo) no mesmo documento, que 

deverá conter de 100 a 250 palavras, seguido de três palavras-chave; 

2.2 No caso de normas técnicas não contempladas neste documento, inerentes aos trabalhos 

avaliados, serão consideradas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 

3 AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 

3.1 A seleção dos trabalhos se dará mediante avaliação por banca constituída de dois professores, 

com titulação mínima de Mestres, indicados pela comissão de Eventos Científicos. 

3.2 A avaliação dos trabalhos decorrerá de decisão conjunta da banca avaliadora, mediante 

parecer, cuja nota será de 1 (um) a 10 (dez), não cabendo recurso por parte do(s) autor(es). 

3.3 Serão classificados, os trabalhos com notas iguais ou superiores a 6,0 (seis). 

3.4 O resultado dos trabalhos selecionados será comunicado aos autores, por via eletrônica (e-

mail), até 72 (setenta e duas) horas antes da apresentação, oportunidade em que receberão 

informações sobre local, data e horário de apresentação. 

 

4 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

4.1 As apresentações de trabalhos aprovados deverão ocorrer na forma de comunicação oral. 

4.2 Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 15 minutos, podendo haver 

questionamentos e debates após a apresentação, no tempo máximo de 10 minutos. 

4.3 Serão disponibilizados aos participantes recursos audiovisuais para as apresentações de 

trabalhos. 

4.4 Será disponibilizado o layout da para apresentação. Apresentações desobedientes ao layout 

implicará na desclassificação do trabalho. 

 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Aos autores de trabalhos aprovados e devidamente apresentados será conferido certificado de 

apresentação de artigo científico no evento. 

5.2 A apresentação do trabalho implica na autorização de sua publicação nos Anais do evento. 

5.2 Quaisquer dúvidas relacionadas a este documento poderão ser enviadas a Comissão 

Organizadora do evento pelo e-mail congressoufersacontabilidade@gmail.com. 

5.3 A inobservância de quaisquer itens desse edital implica na desclassificação do(s) trabalho(s) 

submetido(s). 

5.4 Os casos omissos neste documento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Mossoró (RN), 26 de março de 2019. 

 

 

 
MOISÉS OZÓRIO DE SOUZA NETO 

Coordenador do IV congresso UFERSA de Contabilidade                

mailto:congressoufersacontabilidade@gmail.com

