
 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS 

1. Eixos temáticos  

 

ÁREA I –  ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ÁREA II -  CONTABILIDADE GERAL 

ÁREA III - INTERDISCIPLINAR 

 

2. Normas para publicação dos artigos e resumos expandidos 

As contribuições devem ser originais, inéditas e não serem enviadas simultaneamente para 

outras submissões. Os trabalhos recebidos serão avaliados pela equipe de organização e 

coordenação do “Encontro Cientifico de Administração e Ciências Contábeis Uninassau 

Campina Grande”. 

Cada inscrição dará direito a submissão de até 5 trabalhos para aluno regularmente 

matriculado e professor do grupo Ser educacional (Uninassau) e dois trabalhos para alunos 

egressos. Não há limites de trabalhos como coautor. 

A submissão deverá ser realizada via e-mail para o endereço eletrônico 

ecacc.uninassau@gmail.com l a partir do dia 19 de Novembro de 2020 até a data limite 04 de 

Dezembro de 2020 às 23:59 h. Os trabalhos enviados  fora do prazo não serão considerados. 

3. Os critérios de avaliação são: 

I. Originalidade de conteúdo 

II. Rigor conceitual 

III. Aspectos metodológicos 

IV. Clareza e coerência 

V. Qualidade das fontes e referências 

VI. Contribuição para o conhecimento 

VII. Boa apresentação do resumo 

VIII. Relevância do título e as conclusões  

 

4. Recepção do artigo e resumos expandidos 

O artigo e os resumos expandidos devem ser enviados para o e-mail informado, seguindo 

as devidas recomendações: Deverá ser encaminhado em formato de Word, ambos nomeados 

com o título do trabalho e com os nomes dos autores. Fonte Times New Roman, tamanho 12, 

folha A4.  

Uma vez recebido, a equipe de organização e coordenação confirmara seu recebimento e 

fará uma primeira editorial para verificar o escopo temático baseado nos critérios editoriais 

“Encontro Científico de Administração e Ciências Contábeis Uninassau Campina 

Grande” e o cumprimento dos requisitos de apresentação exigidos nas normas de publicação. 

Deve-se esclarecer que o recebimento do artigo e resumos expandidos não implica aceitação. 
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5. Sistemas de revisão e seleção de artigos e resumos expandidos 

Uma vez verificado o cumprimento dos aspectos formais e a coerência com a linha 

editorial do evento, o trabalho pode ser selecionado para compor o e-book do evento. Os 

trabalhos serão enviados para avaliação da comissão avaliadora composta por professores da 

instituição, que emitirão parecer sobre a conveniência ou não de sua publicação. Após parecer 

o trabalho pode ser devolvido para modificações e os autores devem corrigir e devolver a 

equipe de organização e coordenação do e-book no prazo de 3 dias.  

6. Processo de publicação  

Concluído o processo de avaliação a notificação de aceitação ou rejeição de sua 

publicação será enviada ao autor principal do trabalho. A responsabilidade pelo conteúdo dos 

artigos publicados é de competência exclusiva dos signatários do artigo e de forma alguma 

será atribuída ao editor ou a equipe de organização e coordenação do evento ou do e-book. 

Os autores dos artigos são responsáveis por obter a permissão correspondente para incluir 

em seus artigos qualquer material publicado em outro local. A comissão cientifica do 

Workshop declina de qualquer responsabilidade derivada da possível falta de permissão na 

reprodução de qualquer material. 

Os artigos aprovados serão diagramados e organizados para serem publicados em um e-

book digital (aqueles aceitos para o objetivo) com ficha catalográfica e registro ISBN. Por 

esse fim, os autores transferem a propriedade de seus direitos autorais para o e-book do 

evento, para que os artigos sejam publicados. 

 

7. Formato do trabalho completo  

O título deve acompanhar o seguinte formato: 

Autor ou autores: o nome completo e sobrenome de cada autor e seus respectivos e-mail; 

Filiação institucional: nome completo do centro, departamento e ou instituição a que os 

autores pertencem; 

Resumo de no máximo 200 palavras: em espaçamento simples, sem parágrafos. 

Palavras- chave: no mínimo três e no máximo 5 palavras. 

Desenvolvimento do artigo: para os artigos completo deve apresentar: introdução, revisão de 

literatura, metodologia, resultados e conclusões. Os artigos devem ter no mínimo 10 páginas e 

no máximo 25 páginas, incluindo diagramas, imagens, gráficos e referências.  

As referências bibliográficas devem: ser indicadas ao final do texto, seguindo as 

regulamentações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

O texto deve ter espaçamento entre linhas de 1,5, espaço entre parágrafos de 1,5 com 

margens 3cm superior, 2cm inferior, 2cm inferior, 3cm esquerdo e 2cm direito.  



 

O tamanho da fonte será de 12 no formato Times New Roman, para todo o artigo. 

Todas as ilustrações, figuras e tabelas estarão dentro do texto no local correspondente e não 

no final do artigo e devem ser devidamente citadas com as legendas correspondentes. 

As notas de rodapé e as fontes de citações com referências bibliográficas serão 

espaçadas em espaço duplo e a bibliográfica também será indicada no final dos textos 

seguindo o regulamento da ABNT. Os artigos devem ser escritos de acordo com as regras de 

gramaticais e de sintaxe. A equipe organizadora possui reserva de fazer alterações editoriais 

que julgar apropriadas.  

O modelo do artigo desse Workshop encontra-se no final desse edital. 

8. Formato dos Resumos Expandidos 

O titulo deve acompanhar o seguinte formato: 

Autor ou autores: o nome completo e sobrenome de cada autor e seus respectivos e-mail; 

Filiação institucional: nome completo do centro, departamento e ou instituição a que os 

autores pertencem; 

Resumo de no máximo 5 páginas: em espaçamento simples, sem parágrafos. Contendo 

introdução do tema, objetivos, justificativa, metodologia e resultados esperados. O layout é o 

mesmo para trabalhos completos. 

Modelo de figuras 

- Não devem possuir títulos, mas sim legendas; 

- As legendas devem ser posicionadas abaixo das figuras. Para melhor visualização dos 

objetos, deve ser previsto um espaço simples entre texto-objeto e entre legenda e texto. 

- Esses objetos, bem como suas respectivas legendas, devem ser centralizados na página. Para 

as legendas, deve-se utilizar fonte Times New Roman, tamanho 10, conforme modelo abaixo:  

 

 

 

 



 

 

 

 

Modelo de tabelas 

- Nas tabelas devem ser usadas, preferencialmente, a fonte Times New Roman, tamanho 10; 

- A tabela abaixo apresenta o formato indicado para as tabelas. É importante lembrar que as 

tabelas devem estar separadas do corpo do texto por um espaço simples, antes e depois. 

- O titulo da tabela deve ser na parte superior, em negrito, com a primeira letra maiúscula e 

em seguida a respectiva legenda; 

- A fonte deve ser colocada embaixo da tabela, contendo o autor e ano a publicação.  

 

Modelo das citações e formatação das referencias 

-  De acordo com Fulano (2020), citar corretamente a literatura é muito importante. A citação 

de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, enquanto que a citação de autores 

entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser feita em letras maiúsculas, conforme 

indicado: (BELTRANO, 2012). 

- Citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode ser 

enquadrado como plágio.  

Referencias 

- Colocar TODAS as referências citadas no texto; 

- Referencias são livros, sites, revistas, artigos, vídeos; 

- Espaçamento para referencias é simples; 

- Seguir orientações da ABNT. 

 

______________________________________ 

Coordenadora do curso 

 



 

TITULO EM PORTUGUÊS 

Autor, e-mail e instituição  

Autor, e-mail e instituição  

Autor, e-mail e instituição  

 

RESUMO: A palavra resumo deverá ser digitada em letras maiúsculas e em negrito. O texto 

será inscrito em letras minúsculas, sem parágrafos, em Times New Roman, 12, espaçamento 

simples. A margem direita e superior deverá ser de 3cm e a inferior de 2cm. O texto não 

deverá conter referências bibliográficas, sendo limitado a 200 palavras. Deve ser distribuído 

logicamente entre introdução, metodologia, resultados e conclusões. 

 

Palavras-chave: 3 á 5 palavras  

 

1. INTRODUÇÃO  

O objetivo deste documento é auxiliar os autores sobre o formato a ser utilizado nos 

artigos submetido ao “Encontro Cientifico de Administração e Ciências Contábeis 

Uninassau Campina Grande”. Este documento está escrito de acordo com o modelo 

indicado para os artigos, assim, serve de referência, ao mesmo tempo em comenta os diversos 

aspectos da formatação.  

 Lembre-se que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu 

trabalho. Assim, o nome Introdução deve ser em negrito, antecedido de numeração, escrito em 

maiúsculo. Observe que a Introdução deve ser dividida em parágrafos.  

 A Introdução deve conter: contextualização, objetivos, justificativas e demais aspectos 

necessários ao entendimento e apresentação do trabalho. A introdução deve possuir entre 1 e 

duas páginas.  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Aqui deve ser apresentado o embasamento teórico e conceitual do trabalho, que ampare os 

resultados apresentados. Devendo manter a formatação apresentada no item 7 deste edital, ou 

seja, em Times New Roman, 12 e espaçamento 1,5.  

 



 

3. METODOLOGIA 

Descrever a metodologia e métodos utilizados, o tipo de pesquisa, a população e 

amostra (quando houver) e caso haja questionários, entrevistas ou planilhas colocá-las 

em anexo ou apêndice. Deve ser utilizado por volta de 5 ou 7 páginas. Devendo 

manter a formatação apresentada no item 7 deste edital, ou seja, em Times New 

Roman, 12 e espaçamento 1,5. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

- Descreva os resultados encontrados; 

- Comentar e discutir os resultados encontrados; 

- Uso de figuras, gráficos e tabelas que facilitem o entendimento dos dados; 

Devendo manter a formatação apresentada no item 7 deste edital, ou seja, em 

Times New Roman, 12 e espaçamento 1,5. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Escrever brevemente quais os principais resultados encontrados, apontando 

possíveis limitações da pesquisa e possíveis estudos que viriam a vir a contribuir com 

o trabalho apresentado (contribuições futuras). Devendo manter a formatação 

apresentada no item 7 deste edital, ou seja, em Times New Roman, 12 e espaçamento 

1,5. 

REFERÊNCIAS 

 Feitas conforme indicação da ABNT 

 


