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EDITAL Nº 01/2019
SEMANA DA CONTABILIDADE 2019
INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Estabelece normas à participação e
submissão de trabalhos na Semana da
Contabilidade 2019 da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA).

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Coordenação do Curso de
Ciências Contábeis e do Centro Acadêmico Padre Sadoc - Inovação, torna público o presente
Edital de abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação e submissão de
trabalhos à Semana da Contabilidade 2019 da Universidade Estadual Vale do Acaraú.

1 DOS OBJETIVOS
1.1 A Semana da Contabilidade 2019 da Universidade Estadual Vale do Acaraú tem como
objetivo incentivar a Pesquisa Científica nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, ao
oferecer um espaço para que sejam divulgados os resultados dos estudos realizados por alunos
do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), bem como
promover a integração com outras Instituições de Ensino Superior (IES).
2 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2.1 O cronograma de atividades da Semana da Contabilidade 2019 da Universidade Estadual
Vale do Acaraú seguirá as seguintes etapas:
Publicação do Edital no sítio eletrônico da UVA, em
www.uvanet.br
Período de submissão dos resumos, no e-mail
uva.cacic@gmail.com
Período de avaliação dos trabalhos pelo Comitê
Científico
Divulgação do resultado das avaliações

05/09 a 27/09/2019

Período de realização da Semana da Contabilidade 2019
da Universidade Estadual da UVA

15/10 a 18/10/2019

05/09/2019

28/09 a 05/10/2019
07/10/2019
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3 DO PÚBLICO DE INTERESSE
3.1 Poderão inscrever-se na Semana da Contabilidade 2019 da UVA, alunos regularmente
matriculados em cursos de graduação da UVA ou de outra IES.
4 DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
4.1 As submissões dos resumos deverão ser feitas no e-mail: uva.cacic@gmail.com.
4.2 Os resumos devem ser redigidos em português, possuir no máximo 03 (três) autores.
Sendo 02 (dois) alunos e 01 (um) orientador, seguindo a formatação indicada no ANEXO I
deste Edital.
4.3 Cada aluno poderá submeter 01 (um) resumo como primeiro autor e 01 (um) resumo
como coautor, sendo aceito, o máximo, de 06 (seis) resumos por orientador.
4.4 Cada resumo deverá ter duas versões, uma com a identificação dos autores e outra sem a
identificação dos mesmos, ambas no formato PDF.
5 DA EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1 Caso o trabalho seja aprovado, obrigatoriamente um dos alunos da graduação que seja
autor do trabalho deverá fazer sua inscrição no evento para que o trabalho possa ser
apresentado e incluído nos anais.
5.2 Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados exclusivamente na forma de pôster.
5.3 O tamanho do pôster deve respeitar as seguintes dimensões: largura de 90 cm; altura de 90
cm até 120 cm (no máximo).
5.4 Os textos devem ser legíveis a uma distância de, pelo menos, 1 (um) metro.
5.5 O pôster deve conter: título, nomes dos autores, instituição de origem, endereços
eletrônicos,
resumo, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões, referências e
agradecimentos (opcional).
5.6 O layout do banner deve seguir a indicação constante no ANEXO 2.
5.7 Os trabalhos deverão ser apresentados preferencialmente pelo primeiro autor, tendo este,
no máximo10 (dez) minutos para apresentação, sendo reservados 05 (cinco) minutos para
arguição pela Comissão Científica.
5.8 Os trabalhos serão exibidos e apresentados no dia 16 de outubro de 2019 às 19h20min às
21h30min, na sala 19 do Curso de Ciências Contábeis da UVA.
6 DA AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
6.1 Os resumos inscritos serão submetidos ao parecer do Comitê Científico, formado por um
grupo de professores do Curso de Ciências Contábeis da UVA, conforme exposto ao final
deste Edital.
6.2 O cumprimento das instruções contidas no presente Edital é essencial para o aceite do
resumo e inclusão do mesmo nos Anais, sendo de total responsabilidade do estudante, com a
prévia revisão do orientador.
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6.3 Não haverá devolução dos resumos aos autores para correção.
6.4 Os resumos serão avaliados nos seguintes aspectos: mérito e originalidade; qualidade
técnica e científica; redação científica; adequação metodológica; qualidade do
desenvolvimento, resultados e conclusões.
6.5 A apresentação do pôster deverá observar os seguintes critérios: domínio do assunto;
desenvoltura; objetividade; estrutura metodológica do trabalho; estrutura e organização do
pôster, conforme as normas do evento.
7 DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
7.1. Os trabalhos a serem apresentados na Semana da Contabilidade 2019 serão avaliados por
professores da Comissão Científica, conforme uma das áreas de conhecimento, tal como
indicado na submissão, quais sejam:
a) Contabilidade de Custos;
b) Contabilidade Pública;
c) Contabilidade Societária;
d) Direito Previdenciário;
e) Gestão Fiscal e Controle Social;
f) Investimentos;
8 DA PREMIAÇÃO
8.1. Os resumos submetidos concorrerão à premiação, sendo considerado para tal, a avaliação
do conteúdo do resumo e da apresentação.
8.2 Será outorgado certificado de menção honrosa aos trabalhos classificados nos três
primeiros lugares.
9 DA CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
9.1 Os autores dos trabalhos aceitos e apresentados na Semana da Contabilidade 2019 da
UVA, bem como, orientadores e revisores receberão certificado expedido pela PROEX
9.2 Os certificados serão emitidos por meio eletrônico e disponibilizados no eventos.uvanet.br
9.3 Os demais inscritos na Semana da Contabilidade 2019 da UVA receberão certificado de
participação.
10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A submissão do resumo por parte do aluno, sob orientação do professor, implica
conhecimento e aceitação das normas estabelecidas neste Edital.
10.2 Os resultados estarão disponíveis no
no
Instagram do CACIC
(https://www.instagram.com/cacicuva/) a partir do dia 7 de Outubro de 2019.
10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento.
Campus Betânia, Sobral, CE, 05 de setembro de 2019.
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Comissão Científica
Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo
Cíntia Vanessa Germano Aquino
Cristina Maria Nunes de Sousa
Francisco José Carneiro Linhares
Luciene Santos Lima
Ludmila Apoliano Gomes Albuquerque
Organização
Centro Acadêmico Padre Sadoc – Inovação
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Professores do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Contábeis da UVA
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EDITAL Nº 01/2019
SEMANA DA CONTABILIDADE 2019
ANEXO I – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO
TITULO DO TRABALHO
Nome Completo do Autor 1
Filiação Acadêmica
e-mail
Nome Completo do Autor 2
Filiação Acadêmica
e-mail
Nome Completo do Autor 3
Filiação Acadêmica
e-mail

Introdução: O resumo não necessita ser um trabalho inédito. Cada resumo deverá ocupar apenas uma
página em Português. Deverá conter no máximo 3.000 (três mil) caracteres, incluindo os espaços (não
incluir na contagem título, palavras-chave e órgão financiador). O texto deverá ser contínuo, não
subdividido em itens, sem parágrafos, sem referências bibliográficas e sem figuras ou tabelas.
Objetivo: Deve conter introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, finalizando com a
conclusão. Metodologia: O texto deverá ser organizado no formato para folha de papel A4 (210 x 297
mm), com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,0 cm (utilizar este modelo de resumo
com cabeçalho do evento). A formatação do texto do resumo é fonte times new roman, tamanho 11pt,
alinhamento justificado e espaçamento simples. O título deverá ser destacado em negrito e escrito em
letras maiúsculas, com tamanho da fonte 12 pt, espaço simples e alinhamento centralizado.
Resultados e Discussões: Grafar os nomes dos autores com as iniciais maiúsculas, por extenso,
conforme disposto acima, com tamanho da fonte 10 pt, espaço simples, alinhamento à esquerda,
devendo ser o último autor, o professor orientador. Abaixo dos nomes dos autores, colocar o respectivo
nome da instituição às quais pertencem e o e-mail. Conclusões: O nome do autor/apresentador deve
ser sublinhado. Abaixo do texto do resumo, devem constar as palavras-chave do trabalho, separadas
por ponto e vírgula (mínimo de três e máximo de cinco palavras) e abaixo das palavras-chave, caso
ache necessário, pode ser incluído agradecimentos à Universidade, agência de fomento, etc, ambos
com tamanho de fonte 11pt.
Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.
Área de Conhecimento: De acordo com as descritas no tópico “XX”
Agradecimentos: Ao CNPq pelo auxílio financeiro à pesquisa (por exemplo).
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EDITAL Nº 01/2019
SEMANA DA CONTABILIDADE 2019
ANEXO II – LAYOUT DOS PÔSTERES
TITULO DO TRABALHO
Nome Completo do Autor 1
Filiação Acadêmica
e-mail
Nome Completo do Autor 2
Filiação Acadêmica
e-mail
Nome Completo do Autor 3
Filiação Acadêmica
e-mail

INTRODUÇÃO
O tamanho do pôster deve respeitar as
seguintes dimensões: largura de 90 cm;
altura de 90 cm até 120 cm (no máximo).
Deverá seguir a estrutura disponibilizada
no layout: ser escrito na forma não
estruturada (texto corrido em único
parágrafo), sem parágrafo no início das
linhas, sem tabulações, sem qualquer efeito
artístico, sem marcadores ou numeradores.
Não será permitida citação direta no
resumo. Os textos devem ser legíveis a
uma distância de, pelo menos, 1 (um)
metro.

Os trabalhos deverão ser apresentados
preferencialmente pelo primeiro autor,
tendo este, no máximo 10 (dez) minutos
para apresentação, sendo reservados 05
(cinco) minutos para arguição pela
Comissão Científica. Pode-se incluir
gráficos, figuras representativas do
trabalho,
tabelas, quadros e esquemas referentes ao
conteúdo abordado na pesquisa. Na
verdade, acha-se interessante a inclusão
desses elementos para tornar o pôster mais
atrativo e representativo do estudo ora
desenvolvido.
CONCLUSÕES

OBJETIVO
O pôster deve conter: título, nomes dos
autores, instituição de origem, e-mail,
introdução,
objetivos,
metodologia,
resultados, conclusões, referências e
agradecimentos (opcional).
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pode-se dar o título de conclusões ou
considerações finais. O fato é que devem
ser incluídas as conclusões a que se chegou
ao final do desenvolvimento do estudo.
AGRADECIMENTOS
Este elemento é opcional. Aqui o
interessante é agradecer de modo sucinto,
àqueles que ajudaram na realização da
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pesquisa, de preferência instituição de
ensino ou fomento. Por exemplo: Ao CNPq
pelo auxílio financeiro à pesquisa. Ou À
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

REFERÊNCIAS
Cite aqui apenas os estudos mencionados
no corpo do pôster. Deve-se seguir as
normas da ABNT.
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