
 

 

 

 

 

IX ENCONTRO DA AMAZÔNIA LEGAL 

A prática contábil para o desenvolvimento sustentável 

Dias 30/10, 31/10 e 01/11/2019 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS 

 

APRESENTAÇÃO 

O Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, em conjunto com todos os 

Conselhos Regionais da região Norte e Centro-Oeste e com o apoio do Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, promove o IX Encontro da Amazônia Legal – IX 

ECAL na cidade de Santarém, com o tema “A prática contábil para o 

desenvolvimento sustentável” e torna público o presente Edital para submissão de 

trabalhos científicos nos formatos de artigos completos e de pôsteres conforme segue: 

 

DA SUBMISSÃO DO TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pela internet no site 

http://www.cfc.org.br/sisweb/trabalhospa/ até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 

14 de outubro de 2019. 

DATAS IMPORTANTES 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS Até 14/10/2019 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS A partir de 18/10/2019 

DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS 

APRESENTAÇÕES 

A partir de 21/10/2019 

FIXAÇÃO DE PÔSTERES PARA EXPOSIÇÃO Até 12h de 30/10/2019 

SESSÕES INTERATIVAS DE ARTIGOS Início as 13h de 30/10/2019 

IX ENCONTRO DE CONTABILIDADE DA 

AMAZÔNIA LEGAL 

De 30/11 até 01/11/2019 

 

http://www.cfc.org.br/sisweb/trabalhospa/


 

 

 

 

 

É permitida submissão de trabalho por:  

a) Profissional de Contabilidade como autor/coautor ou que tenha elaborado 

trabalho em conjunto com autores de outras áreas de conhecimento. 

b) Mestrandos, mestres, doutores e doutorandos em Contabilidade. 

c) Estudante(s) de Ciências Contábeis e Profissional da Contabilidade como 

autor(res) ou coautor(es). 

Permite-se a participação de coautores de outras áreas do conhecimento, 

considerando desejável a interdisciplinaridade, sem que se perca, contudo, o foco na 

Ciência Contábil.  

Não há limite de submissão de trabalhos, seja como autor ou coautor, sendo que cada 

trabalho poderá ter no máximo 05 (cinco) autores, incluídos os coautores. 

Admite-se submissão de trabalhos que não sejam inéditos  

Os trabalhos devem ser redigidos em português ou espanhol. 

Somente serão aceitos trabalhos que se enquadrem nas áreas temáticas definidas no 

regulamento, sendo que o correto enquadramento do trabalho é de responsabilidade 

do(s) autor(es), sob pena de eliminação em havendo erro. 

O IX ECAL que tem como tema central “A prática contábil para o desenvolvimento 

sustentável” podendo os trabalhos científicos serem apresentados nas seguintes 

temáticas: 

a. Auditoria Contábil. 

b. Perícia Contábil. 

c. Contabilidade Societária. 

d. Regulação Contábil Nacional e Internacional. 

e. Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

f. Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor. 

g. Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. 

h. Educação e Pesquisa em Contabilidade. 



 

 

 

 

 

i. Contabilidade Gerencial e Controladoria. 

j. Governança Corporativa, Ética e Compliance. 

k. Contabilidade Tributária. 

l. Contabilidade para Seguimentos Específicos (Agronegócios, Cooperativas, 

Instituições Financeiras e de Seguros). 

m. Tema Livre. 

OS TRABALHOS DEVEM SER ENVIADOS DA SEGUINTE FORMA: 

I – Arquivo do Trabalho: Completo, conforme estabelecido neste regulamento. SEM 

QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES E SEM QUALQUER PROPRIEDADE 

DE IDENTIFICAÇÃO NO ARQUIVO. 

II – Resumo Expandido: Para a submissão é necessário enviar via sistema um 

RESUMO EXPANDIDO, que tenha no máximo 1.750 caracteres. Este resumo deve 

conter objetivos do trabalho, a base teórica que deu sustentação ao estudo. Deve 

constar também, a metodologia utilizada e principais resultados alcançados.  

III – Cadastro do(s) autor(es): Os autores dos trabalhos serão informados diretamente 

no sistema, devendo, portanto, ser cadastrados antes ou no momento da submissão.  

O(s) trabalho(s) submetido(s) não pode(m), de forma alguma, apresentar qualquer tipo 

de identificação ou informações pessoais de autoria. Assim, deve(m) ser removido(s) 

do(s) arquivo(s), todas as identificações que são automaticamente geradas pelos 

editores de texto. 

O trabalho deverá ser encaminhado exclusivamente pela internet, conforme o 

cronograma constante neste regulamento. 

O envio do trabalho significará a aceitação integral, por parte de autor e/ou coautores 

das exigências contidas neste regulamento. O não cumprimento de quaisquer de seus 

dispositivos poderá, a critério da Comissão Científica, implicar em desclassificação. 

Qualquer trabalho submetido que faça alusão depreciativa à ciência, profissão ou 



 

 

 

 

 

classe contábil será eliminado do IX ECAL. 

O resultado das avaliações será publicado no portal do IX ECAL: 

https://www.crcpa.org.br/ixecal/ a partir do dia 18/10/2019. 

 

PREMIAÇÃO 

Os integrantes da Comissão Organizadora e Comitê Científico do IX ECAL, 

Conselheiros Efetivos e Suplentes do sistema CFC/CRCs, Delegados e Funcionários 

dos Conselhos Regionais de Contabilidade poderão submeter trabalhos científicos em 

quaisquer das modalidades, podendo inclusive, em caso de aprovação, se for o caso, 

apresentá-los durante o IX ECAL. Entretanto não participarão da disputa pela 

premiação científica em nenhuma das modalidades. 

 

PREMIAÇÃO PARA MELHORES TRABALHOS NA MODALIDADE: 

ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS: 

 

A solenidade de entrega dos prêmios e dos certificados aos autores e coautores dos 

trabalhos classificados nas duas categorias, inclusive aos trabalhos que conquistem 

o título de menção honrosa, ocorrerá durante o IX Encontro da Amazônia Legal na 

cidade de Santarém/Pará, em data e hora a serem divulgadas oportunamente: 

 

1º lugar - prêmio de R$ 3.000,00 (Três mil reais). 

2º lugar - prêmio de R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 

3º lugar - prêmio de R$ 1.000,00 (Um mil reais); 
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PREMIAÇÃO PARA MELHORES TRABALHOS NA MODALIDADE PÔSTER 

(RESUMO EXPANDIDO): 

 

1º lugar - prêmio de R$ 1.500,00 (Um mil e  quinhentos reais). 

2º lugar - prêmio de R$ 1.000,00 (Um mil reais); 

3º lugar - prêmio de R$    500,00 (Quinhentos reais); 

 

A Comissão Cientifica apresentará relatório final para fins de estabelecer um estímulo 

à produção científica aos 03 (três) trabalhos aprovados com as melhores avaliações, 

por modalidade (artigo científico completo e pôster) conforme edital. Os estímulos 

serão regulamentados através de Portaria do CRCPA. 

Os valores das premiações serão garantidos por meio de patrocinadores do IX ECAL.  

Serão excluídos da premiação, bem como dos anais do evento os trabalhos não 

apresentados durante o IX ECAL. 

 

CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA 

A Comissão Científica do IX ECAL concederá CERTIFICADO DE MENÇÃO 

HONROSA aos trabalhos classificados entre o 4º (quarto) e até o 8º (oitavo) lugares 

por cada modalidade; 

 

DAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos poderão ser submetidos na modalidade Artigo Científico Completo ou 

Pôster, na versão “às cegas” (sem identificação dos autores). 

 

FORMATO DE TRABALHO NA MODALIDADE ARTIGO CIENTÍFICO COMPLETO: 

O trabalho deve conter:  

I – Título, resumo, palavras-chave, área temática, na primeira página; 



 

 

 

 

 

II – Introdução, desenvolvimento do tema (fundamentação teórica, metodologia e 

resultados), conclusões e referências, nas páginas seguintes. 

Normas de formatação para o corpo do texto:  

I – Editor de textos – formato doc.; 

II – Número de páginas – mínimo 10 (dez) e máximo de 16 (dezesseis); 

III – Configuração das páginas – margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3cm; 

direita 2 cm; 

IV – Tamanho do papel – A4 (largura 21cm; altura 29,7 cm); 

V – Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

VI – Formato do parágrafo – recuo especial: primeira linha 1,25cm; 

VII – Espaçamento entre linhas – simples; 

VIII – Figuras, tabelas e gráficos, tamanho – Fonte Times New Roman 10; 

IX – Orientação geral – normas ABNT; 

X – Tamanho do resumo – mínimo de 1.150 caracteres (aproximadamente 10 linhas) 

e máximo de 1.750 caracteres (aproximadamente 15 linhas); 

XI – As páginas devem estar numeradas, na margem superior, à direita. 

 

FORMATO DOS TRABALHOS NA MODALIDADE PÔSTER: 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS TEXTOS DOS PÔSTERES 
(Pesquisa em Andamento e Relato de Experiência) 

O texto completo deverá conter os seguintes itens: 

Conteúdo do trabalho: resumo, introdução, objetivos, metodologia, resultados parciais, 

conclusões parciais e referências (seguir normas da ABNT); 

Normas de formatação para o corpo do texto:  

I – Título, resumo, palavras-chave, área temática, na primeira página; 

II – Editor de textos – formato doc.; 

III – Número de páginas – mínimo 04 (quatro) e máximo de 08 (oito); 



 

 

 

 

 

IV – Configuração das páginas – margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3cm; 

direita 2 cm; 

V – Tamanho do papel – A4 (largura 21cm; altura 29,7 cm); 

VI – Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

VII – Formato do parágrafo – recuo especial: primeira linha 1,25cm; 

VIII – Espaçamento entre linhas – simples; 

IX – Figuras, tabelas e gráficos, tamanho – Fonte Times New Roman 10; 

X – Orientação geral – normas ABNT; 

XI – Tamanho do resumo – mínimo de 1.150 caracteres (aproximadamente 10 linhas) 

e máximo de 1.750 caracteres (aproximadamente 15 linhas); 

XII – Conteúdo do resumo: Deve conter a síntese da introdução, objeto de pesquisa, 

metodologia, resultados, considerações e 3 palavras-chave. 

XIII – As páginas devem estar numeradas, na margem superior, à direita. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Na cirscuntância do trabalho ter sido aprovado condicionado a modificações, o(s) 

autor(es) deverá(ão) providenciar as correções necessárias e reenviá-lo 

impreterivelmente no prazo estipulado pelo Comitê Científico. 

Caso haja necessidade de adequação, a Comissão Científica poderá indicar a 

modalidade de apresentação de trabalho (pôster ou sessão interativa). 

Todos os trabalhos serão analisados em sistema de Double Blind Review, por dois 

avaliadores Ad Hoc escolhidos pela Comissão Científica do IX ECAL. Ressalta-se que 

não serão(á) conhecido(s) o(s) autor(es) durante a avaliação. Assim como o(s) 

autor(es) desconhecerá(ão) os nomes dos avaliadores. 

No caso de avaliações cujas médias tiverem uma discrepância maior que 2 (dois) 

pontos, o trabalho será encaminhado para um terceiro avaliador. 

Serão selecionados para apresentação e publicação nos anais os trabalhos que 

obtiverem média igual ou superior a 3,00 no total (escala de 1 a 5). 



 

 

 

 

 

A nota final de cada trabalho será apurada pela média aritmética das notas atribuídas 

pelos dois avaliadores;  

A classificação dos trabalhos será feita pela ordem decrescente, a partir da maior nota 

final apurada; 

 

MODALIDADE: ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS 

Cada trabalho será analisado levando-se em considerações os seguintes elementos, 

com pontuação de 1 a 5: 

Contribuição à Ciência Contábil 

Originalidade do estudo e/ou relevância do tema 

Resumo (problema de pesquisa, objetivo, abordagem metodológica, resultados e 

considerações finais) 

Introdução (justificativa escolha do tema, problema de pesquisa, hipótese – se houver, 

objetivo) 

Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, 

objetividade, sequenciamento dos elementos, e estrutura formal) 

Qualidade da revisão de literatura (referencias, apresentação das citações, consulta 

a obras apropriadas para o desenvolvimento do tema) 

Consistência teórica do trabalho (abordagem teórica que proporciona sustentação ao 

desenvolvimento do estudo) 

Método e técnicas de pesquisa (adequação da metodologia e clareza na descrição da 

trajetória percorrida para o desenvolvimento do estudo) 

Analise e interpretação de dados e resultados (descrição, coerência, articulação 

teórica e metodológica) 

Considerações Finais / Conclusão (clareza, coerência e alcance dos objetivos) 

No caso de empate de trabalhos classificados, terá preferência para desempate o 

trabalho detentor da média aritmética simples mais elevada das pontuações atribuídas 

pelos avaliadores Ad Hoc, sucessivamente, nos itens: Introdução (justificativa escolha 



 

 

 

 

 

do tema, problema de pesquisa, hipótese – se houver, objetivo); Consistência teórica 

do trabalho (abordagem teórica que proporciona sustentação ao desenvolvimento do 

estudo); Analise e interpretação de dados e resultados (descrição, coerência, 

articulação teórica e metodológica) e, por fim: Considerações Finais / Conclusão 

(clareza, coerência e alcance dos objetivos). 

 

MODALIDADE: PÔSTER 

Título: Exprime o conteúdo da pesquisa; 

Introdução: contextua e limita a questão central, o objeto e explicita objetivos; 

Metodologia: Descreve o referencial e o método; cita as fontes e bases de dados; 

Resultados: Revela as descobertas e discute resultados; 

Considerações Finais: Concisas e se remetem aos objetivos e às finalidades; 

Gráficos, figuras e tabelas: são pertinentes e de acordo com as normas ABNT; 

Referências Bibliográficas: atuais e pertinentes; 

Conteúdo Geral: Coerência entre a introdução, os objetivos, a discussão, os 

resultados e as conclusões encontradas pela pesquisa; 

No caso de empate de trabalhos classificados, terá preferência para desempate o 

trabalho detentor da média aritmética simples mais elevada das pontuações atribuídas 

pelos avaliadores Ad Hoc, sucessivamente, nos itens: Conteúdo Geral: Coerência 

entre a introdução, os objetivos, a discussão, os resultados e as conclusões 

encontradas pela pesquisa; Resultados: Revela as descobertas e discute resultados; 

Considerações Finais: Concisas e se remetem aos objetivos e às finalidades; 

Metodologia: Descreve o referencial e o método; cita as fontes e bases de dados; 

Introdução: contextua e limita a questão central, o objeto e explicita objetivos e, por 

fim, Título: Exprime o conteúdo da pesquisa; 

 

 

 



 

 

 

 

 

DAS REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

Os trabalhos selecionados serão apresentados pelos seus autores e/ou coautores. A 

programação da apresentação será divulgada a partir do dia 21/10/2019 no site do IX 

ECAL. 

Pelo menos um autor(es) ou coautor(es) do trabalho deve(m) estar, obrigatoriamente, 

inscrito(s) no evento. 

Se o(s) apresentador(es) não estiver(em) presente(s) no horário e local indicados para 

a exposição, o trabalho não será apresentado e nem discutido durante o evento. 

O(s) autor(es) e coautor(es) que tiver(em) seu(s) trabalho(s) selecionado(s) para 

apresentação durante o IX ECAL será(ão) responsáveis pelos gastos necessários à 

sua inscrição e ao seu comparecimento ao evento. 

Ao enviar o(s) trabalho(s), o(s) autor(es) e coautor(es) autoriza(m) a reprodução, 

publicação e divulgação destes nos anais do IX ECAL, sem qualquer remuneração ou 

retribuição. 

Os trabalhos selecionados pelo Comitê Científico serão disponibilizados no site do IX 

ECAL. 

O(s) autor(es) e coautor(es) dos trabalhos apresentados receberão certificados 

assinados pelo Presidente da Comissão Organizadora e pela Coordenação do Comitê 

Científico do IX ECAL, conforme segue: 

I – De apresentação do trabalho. 

II – De autoria do trabalho. 

O(s) trabalho(s) selecionado(s) deve(m) ser apresentado(s) durante o IX Encontro da 

Amazônia Legal. 

Caso o(s) autor(es) ou coautor(es) ou o apresentador(es) não estiver(em) presente(s) 

no horário e no local indicados para a exposição, o trabalho não será apresentado 

nem discutido no evento e não concorrerá à premiação.  

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE APRESENTAÇÃO ORAL 

TRABALHOS NA MODALIDADE DE ARTIGO CIENTÍFICO COMPLETO 

A apresentação ocorrerá no formato de sessão interativa onde se permite a 

interlocução entre pesquisadores em temas correlatos ou não, buscando o 

aprofundamento dos debates e análise crítica dos conteúdos apresentados. 

A sessão interativa é composta por: 01 (um) Coordenador, 01 (um) Debatedor, até 

(05) (cinco) Apresentadores e a Plateia. 

A operacionalização da sessão interativa requer a leitura prévia de todos os trabalhos 

da sessão por parte de cada um dos autores/apresentadores, que, no caso do IX 

Encontro da Amazônia Legal, serão cinco por sessão. 

O papel do Coordenador é o de iniciar e concluir a sessão, apresentar o debatedor e 

os apresentadores, controlar os tempos de apresentação de cada trabalho e de toda 

a sessão. 

O Apresentador do trabalho, além de apresentar os aspectos mais significativos da 

pesquisa, deve também se preparar para comentar/debater os trabalhos dos demais 

membros da sessão. 

Já a finalidade do Debatedor é a de estudar os trabalhos e identificar questões 

relevantes sobre os mesmos e seus pontos de correlação. Comentar os trabalhos 

identificando pontos fortes e/ou fracos. Estimular e realizar perguntas críticas e 

instigantes, sobre aspectos do trabalho que contribuam para fortalecer a discussão 

temática e, eventualmente, para propiciar esclarecimentos. 

A Plateia poderá realizar perguntas aos apresentadores ou comentários sobre os 

trabalhos no tempo indicado pelo Coordenador. 

O tempo de apresentação oral de cada trabalho será de no máximo 10 (dez) minutos 

de exposição. O debatedor deve fazer seus comentários ao final das 05 (cinco) 

apresentações e trazer a participação dos autores para a discussão de pontos comuns 

aos trabalhos, utilizando 30 minutos. Os demais 10 minutos devem ser 

disponibilizados para que os membros da plateia façam perguntas ou comentários. 



 

 

 

 

 

TRABALHOS NA MODALIDADE DE PÔSTER 

O pôster deverá contemplar uma síntese da pesquisa e/ou da intervenção. Os 

trabalhos no formato de pôsteres ficarão expostos em locais e horários previamente 

definidos no programa geral das apresentações.  

Também é prevista no local de exposição dos pôsteres a presença de pesquisadores 

escolhidos pela Comissão Científica, que irão conversar com o(s) autor(es) e/ou 

expositor(es) a respeito do(s) trabalho(s) e promover a interlocução. 

Ressalta-se que haverá lista de frequência durante a exposição dos painéis sob o 

controle e o acompanhamento de avaliadores Ad Hoc que certificarão o 

comparecimento do(s) expositor(es); 

O autor ou expositor que for apresentar mais de um trabalho, em forma de pôster, 

deverá informar à Comissão Científica do IX ECAL pelo e-mail:  ixecal@crcpa.org.br 

a fim de que sejam adotadas medidas que visem a compatibilização das 

apresentações. 

Durante a sessão de exposição dos pôsteres, no mínimo 01 (um) autor e/ou expositor 

do trabalho deverá permanecer junto ao pôster para responder as questões durante 

todo o período da sessão previamente divulgado. 

A ausência do expositor implica desclassificação para o recebimento de certificado de 

apresentação. 

Não serão fornecidos equipamentos para a apresentação de pôsteres como 

retroprojetores, microcomputadores, microfones, aparelhos, instrumentos sonoros ou 

outros equipamentos. 

Os pôsteres não retirados após o horário de exibição serão descartados pela 

Comissão Científica/Organizadora. 
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NORMAS PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER 

Apresentação sob a forma de Pôster, com base nas seguintes regras: 

O Pôster deverá medir 90 cm de largura por 120 cm de altura; 

É obrigatório que o título do trabalho estampado no pôster seja o mesmo título do 

trabalho submetido à comissão técnica no site do IX ECAL; 

O texto do pôster deve ser escrito em português ou espanhol e estar legível a pelo 

menos 01(um) metro de distância. 

No pôster deve constar: título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es); instituição do(s) 

autor(es), resumo, palavras-chave, introdução, método, resultados e discussão, 

conclusão e referências. 

Sugere-se utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos 

ilustrações e esquemas possíveis (desde que não exceda as dimensões do painel), 

organizando as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 

facilmente apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster 

desperte o interesse do público. 

Os materiais para a montagem e a fixação dos pôsteres serão de responsabilidade 

dos autores. 

O autor/expositor é responsável pela colocação e retirada do pôster no local da 

exposição, cujo espaço estará identificado, bem como pelos materiais para fixação do 

seu trabalho. 

PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Ao submeter trabalho por meio deste edital, o(s) autor(es) certifica(m) que 

participaram(ou) suficientemente do trabalho para tornar pública a sua (autor) 

responsabilidade pelo conteúdo da pesquisa. 

Todos os trabalhos aprovados e apresentados constarão em publicação nos anais 

científicos do IX ECAL 2019.  

Exclusivamente poderão participar do Fast Track, cujo objetivo é agilizar a avaliação 

para publicação em periódico, no caso em questão a Revista Paraense de 



 

 

 

 

 

Contabilidade, os melhores trabalhos submetidos em formato de artigo científico 

completo 

Participarão do Fast Track da Revista Paraense de Contabilidade, somente 

trabalhos inéditos e originais  

Trata-se de competência exclusiva do CRCPA, Conselho Editorial da Revista 

Paraense de Contabilidade e da Comissão Científica do IX ECAL a publicação ou não 

dos trabalhos apresentados em edição da Revista Paraense de Contabilidade. 

Em caso de aceitação do artigo para publicação na Revista Paraense de 

Contabilidade, os autores concedem o direito da primeira publicação ao Conselho 

Regional de Contabilidade do Pará. 

O CRCPA poderá realizar a revisão ortográfica e de normas técnicas (ABNT) dos 

trabalhos com a finalidade de publicação sem autorização prévia do autor(es) e 

coautor(es)  

Os casos omissos neste Edital serão solucionados através de decisão da Comissão 

Científica do IX ECAL. 

 

Belém do Pará, 06 de setembro de 2019. 

 

Comissão Cientifica do IX Encontro da Amazônia Legal - ECAL 


