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REGULAMENTO DA CHAMADA DE TRABALHOS 

 

III SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO 

 

O aceite de trabalhos para serem avaliados no III Simpósio de Contabilidade do Agreste 

Pernambucano deve atender a este regulamento, considerando, obrigatoriamente, o 

modelo de formatação dos trabalhos submetidos, sujeito à eliminação do trabalho. 

  

1º Submissão de Trabalhos  

 

Serão aceitos trabalhos escritos em formato de ensaio teóricos ou artigos, inéditos, em 

português, inglês ou espanhol. Cada autor poderá submeter até 3 trabalhos ao evento (o 

limite no número de trabalhos não distingue autoria de coautoria), 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. A publicação nos 

anais do evento está condicionada a inscrição de, pelo menos, um dos autores do 

artigo e à apresentação do trabalho no evento.  

 

2º Os trabalhos para o devem abordar assuntos dentro das áreas de:  

 

 Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Terceiro Setor;  

 Contabilidade e Desenvolvimento Sustentável;  

 Contabilidade Financeira e Governança Corporativa;  

 Contabilidade Gerencial e de Custos;  

 Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas;  

 Contabilidade Tributária;  

 Ética e Educação Atuarial e Contábil; e  

 Temas Livres em Gestão e Contabilidade Geral.  

 

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

do trabalho.  

 

3º Formato dos Trabalhos 
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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 pelo (s) autor (es) no evento, 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 16 páginas, incluindo o 

texto propriamente dito, ilustrações e referências bibliográficas.  

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

quadros que devem ser do tamanho 10;  

 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; e  

 Não utilizar notas de rodapé.  

 Os arquivos devem ser transformados em PDF antes da submissão. 

 

4º O Arquivo deverá conter a identificação dos autores, com nome completo, 

instituição e e-mail. Antes da identificação, o título do trabalho, com as principais 

palavras iniciadas 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 do evento, sem qualquer remuneração ou 

retribuição. 

 

6º Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos e deliberados pela Comissão 

Científica do evento.  

 

 

Comissão Científica 
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