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CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS
VI JORNADA DE CONTABILIDADE DA FCST
Este Regulamento tem como objetivo comunicar as orientações, normas e demais
informações pertinentes à submissão de artigos da VI Jornada de Contabilidade da FCST
a ser realizada nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017, na cidade de Caicó/RN.
CAPÍTULO I
TEMÁTICA E OBJETIVOS DO EVENTO
Art. 1º - A VI Jornada de Contabilidade da Faculdade Católica Santa Terezinha terá como
tema: “SUPERAÇÃO - SEJA NA CRISE, NA REFORMA OU NA EMOÇÃO, SOMOS
CONTADORES!”.

Parágrafo único - Os trabalho devem ser apresentados conforme as seguintes áreas
temáticas:
I. Educação e Pesquisa em Contabilidade;
II. Auditoria e Perícia Contábil;
III. Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Terceiro Setor;
IV. Contabilidade e Gestão Tributária;
V. Contabilidade Financeira;
VI. Contabilidade Gerencial;
VII. Contabilidade e Responsabilidade socioambiental;
VIII. Temas Conteporâneos de Contabilidade;
IX. Gestão de Negócios, Empreendedorismo e Inovação.

Art. 2º - A Jornada de Contabilidade tem como objetivo contribuir para a promoção do
conhecimento em ciência contábil no contexto socioeconômico atual, por meio de
palestras, minicursos, apresentação de trabalhos de natureza técnico-científica
envolvendo alunos da graduação e pós-graduação, docentes e pesquisadores em
contabilidade e áreas afins.
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CAPÍTULO II
DOS TRABALHOS
Seção I
DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS

Art. 3º - Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 29 de outubro de 2017, por meio
eletrônico, através do email: jornadacontabeisfcst@yahoo.com.br

Art. 4º O temário da VI Jornada de Contabilidade será desenvolvido por meio de trabalhos
elaborados e apresentados, obedecendo aos seguintes critérios:
I – estudantes de graduação em Ciências Contábeis ou pós-graduação da área contábil,
sob a orientação de um professor da área de contabilidade ou afins, de forma individual
ou em conjunto;
II – os profissionais da contabilidade inscritos e regulares com o CRC, de forma
individual ou em conjunto.
III – professores, pesquisadores e acadêmicos da área contábil ou afins.

Art. 5º - Os trabalhos devem contribuir para o desenvolvimento da Educação e da
Pesquisa em Contabilidade, o engrandecimento da Profissão Contábil, para os Valores
Éticos, Morais e para o Interesse Social, e observar os seguintes requisitos:

I. Os Artigos Científicos, devem ter no máximo 3 (três) autores.
II. Pelo menos 01 (um) dos autores dos trabalhos selecionados deve estar inscritos no
evento.
Seção II
DA FORMATAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 6º - Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 29 de outubro de 2017, por meio
eletrônico, através do email: jornadacontabeisfcst@yahoo.com.br , com a ficha de
inscrição de trabalhos que contém os seguintes requisitos:
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a) Título do artigo;
b) Área temática;
c) Nome(s) do(s) autor (es);
d) Nome do orientador, se houver;
e) Endereço, telefone e e-mail, para contato;
f) Nome da instituição a qual o(s) autor (es) se vincula(m);
g) Número de registro no CRC e categoria profissional, quando for o caso.
Art. 7º - A apresentação gráfica dos trabalhos deve contemplar:
a) Layout da Página: Tamanho A-4;
b) Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
c) Margens: superior: 3cm; inferior: 2cm; direita: 2cm e esquerda:3 cm;
d) Espaço: simples;
e) Versão: Microsoft Word 98 ou superior;
f) primeira página: incluir o título, dar dois espaços, indicar a área do trabalho
especificadas no item 2; dar dois espaços, e incluir o resumo, em espaço simples, que
deve conter entre 150 e 250 palavras;
g) Figuras, tabelas e gráficos, tamanho – Fonte Times New Roman 10;
h) Orientação geral – Normas da ABNT.

Art. 8º - O(s) autor (es) deverá (ão) atender às seguintes disposições:
a) Preencher a ficha de inscrição de trabalho, mencionando a área de seu trabalho, dentre
as especificadas no art. 2º;
b) Cumprir as normas de apresentação estabelecidas no item art. 7º;
c) Obedecer ao limite mínimo de 10 (dez) e o limite máximo de 15 (quinze) páginas,
incluindo Introdução, Revisão da Literatura, Metodologia, Síntese dos Resultados,
Conclusão, Referências Bibliográficas, Resumo e Anexos;
d) O autor deverá eliminar qualquer identificação de nome, utilizando os seguintes
procedimentos: No Word, nos arquivos com o artigo e com a folha de identificação, ir em
ARQUIVO, PROPRIEDADES, RESUMO e eliminar qualquer identificação do(s)
autor(es).
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Art. 9º - Os trabalhos que não atenderem às disposições acima descritas serão eliminados.

Seção III
DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Art. 10º - Os trabalhos selecionados devem ser expostos exclusivamente pelo autor ou
coautor(es).

Art. 11º - Serão selecionados 12 (doze) trabalhos para apresentação oral.

Art. 12º - As apresentações orais dos trabalhos selecionados serão de 20 minutos, com
uso de Power Point.

Art. 13º - Os trabalhos inscritos, que cumprirem aos requisitos da VI Jornada, mas que
não sejam selecionados para a apresentação oral, poderão ser indicados para apresentação
com pôsteres conforme programação do evento.

Parágrafo único - Os pôsteres dos trabalhos aprovados, deverão ser entregues na secretaria
do evento até às 19h do dia 08/11/2017 e o pôster deverá medir 90 cm de largura por
120cm de altura.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES

Art. 14º - Os trabalhos encaminhados serão avaliados pela Comissão Científica do VI
Jornada de Contabilidade, a qual será soberana para avaliar e aprovar os trabalhos para
apresentação.
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Art. 15º - Os trabalhos aprovados e selecionados para apresentação obedecerão a
programação do evento, e serão apresentados exclusivamente pelo (s) autor (es) no dia,
local e hora programada;.

Art. 16º - A mesa de trabalho para a apresentação será composta por 2 (dois) membros da
Comissão Científica e mais e 1 (um) convidado.

Art. 17º - Cada Seção, terá duas apresentações (exposição dos autores) com duração de
20 (vinte) minutos cada, e 10 (vinte) minutos para as considerações da mesa acerca dos
trabalhos.

Art. 18º - Farão jus aos certificados de apresentação, todos os autores de trabalhos
aprovados que sejam apresentados conforme a programação do VI Jornada de
Contabilidade.

Art. 19º - Será concedido 1 (um certificado) por participação na Comissão, Palestras ou
Mesas de Trabalhos.

Art. 20º - Os três melhores trabalhos, avaliados pela comissão receberão certificado de
premiação, respectivamente: Primeiro, Segundo e Terceiro Lugar.

Art. 21º - A Comissão Científica terá até o dia 01 de novembro de 2017 para divulgar os
trabalhos selecionados para apresentação oral e em formato de pôster.

Clara Monise Silva
Diretora da Comissão Científica
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FICHA DE SUBMISSÃO DE ARTIGO
Para submeter o artigo, preencha a ficha de inscrição e envie com o nome do participante
para o e-mail: jornadacontabeisfcst@yahoo.com.br com o assunto “SUBMISSÃO DE
ARTIGO”.

Título do Trabalho:
Área temática:

Nome do autor 1:
Endereço:
Telefone:

E-mail:

Nome da instituição a qual o autor se vincula:
Número do CPF:
Nome do autor/co-autor 2 (se houver):
Endereço:
Telefone:

E-mail:

Nome da instituição a qual o autor se vincula:
Número do CPF:

Nome do autor/co-autor 3 (se houver):
Endereço:
Telefone:

E-mail:

Nome da instituição a qual o autor se vincula:
Número do CPF:

