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REGULAMENTO DA CHAMADA DE TRABALHOS 

 

1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará  

2020 

 

O aceite de trabalhos para serem avaliados na 1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará deve atender a este regulamento, 

considerando, obrigatoriamente, o modelo de formatação dos artigos e resumos expandidos 

submetidos a este evento, estando sujeito à eliminação do trabalho. 

 

§ 1º Submissão de Trabalhos 

 

Serão aceitos trabalhos escritos, artigos e resumos expadindos, inéditos em português. Cada 

autor poderá submeter até 3 trabalhos ao evento, e cada trabalho poderá ter, no máximo, 5 autores 

(1 autor e 4 coautores, cada). 

 

A inscrição do(s) apresentador(es) é obrigatória no ato da submissão do trabalho, isto é, é 

necessário já estar inscrito no evento para submeter o trabalho. 

 

§ 2º Os trabalhos para a 1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da UNIFESSPA 

devem abordar assuntos dentro das áreas de: 

 

 Comunicação e Desenvolvimento; 

 Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Terceiro Setor; 

 Contabilidade Financeira e Governança Corporativa; 

 Contabilidade Gerencial e de Custos; 

 Contabilidade Tributária; 

 Contabilidade Rural e Agronegócios; 

 Estatística Aplicada a Pesquisa nas Ciências Sociais Aplicadas; 

 Gestão e Inovação em Políticas Públicas; 

 Gestão e Processo Comunicacional; 

 Políticas Públicas e Covid-19; 

 Relação Governo-Sociedade, Transparência, Accountabilitty e Participação; 

 Temas Livres em Gestão, Contabilidade, Atuária, Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

A responsabilidade do enquadramento na área temática também é (são) do(s) autor(es) do 

trabalho. 

 

§ 3º Formato dos Trabalhos 
 

A formatação, conforme as normas apresentadas neste modelo, é de inteira responsabilidade 

do(s) autor(es), sujeito de eliminação do trabalho para avaliação e respectiva apresentação 
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pelo(s) autor(es) na 1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da UNIFESSPA, em 

caso de descumprimento. São as normas: 

 

 Papel: Formato A4 (210 x 297 mm); 

 Páginas: O artigo deve ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas, incluindo o texto 

propriamente dito, ilustrações e referências bibliográficas. O resumo expandido deverá ocupar, no 

mínimo, três e, no máximo, cinco laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras. 

 Fonte Times New Roman, tamanho 12 em todo o trabalho, exceto tabelas e quadros; 

 Espaçamento simples e 0pt entre parágrafos; 

 Entrada de parágrafo: 1,25 cm; 

 Margens Superior, Esquerda, Inferior e Direita: 2,5 cm; 

 Citações e referências: Normas ABNT. 

 

§ 4º Os trabalhos devem ser submetidos, exclusivamente, na página do evento 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/JICCCU, a partir do dia 01 de outubro 

de 2020 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 30 de outubro de 2020. Deve ser enviado um 

arquivo, em formato PDF, conforme instruções abaixo: 

 

O arquivo deverá conter a identificação dos autores, com nome completo, instituição e e-

mail. Antes da identificação, o título do trabalho, com letra maiúscula, centralizado, em negrito e 

fonte Times New Roman, tamanho 12 e a área temática da qual o trabalho faz parte. Após a 

identificação dos autores, o resumo, entre 10 e 20 linhas, sem entrada para parágrafo, com 

espaçamento simples e com três a cinco palavras-chave, separadas por ponto, seguido do texto do 

trabalho. 
 

§ 5º Ao enviar os trabalhos, o autor e coautor(es) autoriza(m) a reprodução, publicação e divulgação 

destes nos meios de comunicação da 1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da 

UNIFESSPA, sem qualquer remuneração ou retribuição. 

 

§ 6º Os trabalhos selecionados serão apresentados, utilizando o slide padrão da 1ª Jornada de 

Iniciação Científica de Ciências Contábeis da UNIFESSP, pelo autor ou por um dos coautores, 

através de uma apresentação online via Google Meet de no máximo 10 minutos, esse arquivo 

deve ser enviado à comissão organizadora do evento. 

 

§ 7º Os resultados dos artigos aprovados, para apresentação na 1ª Jornada de Iniciação Científica de 

Ciências Contábeis da UNIFESSPA, serão divulgados no dia 17 de novembro de 2020. Os autores 

que tiverem seus trabalhos aprovados, serão notificados por e-mail. 

 

§ 8º Avaliação e Premiação: 

 

O trabalho será enviado a um professor avaliador, que atribuirá notas de 1 a 5, dentro de 

critérios relacionados ao contexto da pesquisa nas áreas identificadas neste edital, da revisão de 

literatura realizada e da relevância das referências utilizadas, das técnicas e métodos aplicados, da 



1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) - Faculdade de Ciências Sociais (FACIC) 

Rondon do Pará - PA, 23 e 24 de novembro de 2020 

 

 

discussão dos resultados e da conclusão, conforme os objetivos propostos pelos autores. 

 

Logo após a divulgação da lista com os trabalhos aprovados para a apresentação em formato oral, 

o responsável pela submissão do artigo receberá as notas atribuídas pelo avaliador ao trabalho, com 

as respectivas considerações e sugestões realizadas. 

 

Os três melhores trabalhos apontados pelo Comitê Organizador (com o auxílio das notas 

fornecidas pelos professores avaliadores), ganharão um certificado de melhor trabalho da 1ª Jornada 

de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da UNIFESSPA e um e-book, por trabalho, para o 1º, 

2º e 3º colocado. 

 

§ 9º Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos e deliberados pela Comissão 

Organizadora da 1ª Jornada de Iniciação Científica de Ciências Contábeis da UNIFESSPA. 

 

§ 10º Dúvidas pertinentes ao evento, não sanadas através deste edital, deverão ser encaminhadas 

para o e-mail facic@unifesspa.edu.br. 
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