1. REGRAS PARA OS TRABALHOS CIENTÍFICOS
1.1 Poderão inscrever-se no XV Encontro Norte-Rio-Grandense de Ciências
Contábeis – ENCC, trabalhos científicos, na modalidade artigo, inseridos nas
áreas de Contabilidade, Administração, Economia e Direito. Além de artigos
inéditos, serão aceitos os decorrentes de Trabalhos de Conclusão de Curso –
TCCs e enviados para outros eventos, desde que ainda não aceito em
periódicos.
1.1.1 O trabalho deve conter:
a) Título, resumo, palavras-chave, área temática, na primeira página;
b) Introdução, desenvolvimento do tema (fundamentação teórica,
metodologia e resultados), conclusões e referências, nas páginas seguintes.
1.1.2 Obedecer todas as condições descritas a seguir:
a) Editor de textos – Word for Windows 6.0 ou posterior;
b) Número de páginas – mínimo 10 (dez) e máximo de 20 (vinte);
c)
Configuração das páginas – margens: superior 3 cm; inferior 2 cm;
esquerda 3 cm; direita 2 cm;
d) Tamanho do papel – A4 (largura 21 cm; altura 29,7 cm);
e) Fonte – Times New Roman, tamanho 12;
f)
Formato do parágrafo – recuo especial: primeira linha 1,25 cm;
g) Espaçamento entre linhas: simples;
h) Figuras, tabelas e gráficos, tamanhos – Fonte Times New Roman 10;
i)
Orientação geral – Normas ABNT;
j)
Tamanho do resumo – mínimo de 1.150 caracteres (aproximadamente 10
linhas) e máximo de 1.750 caracteres (aproximadamente 15 linhas).
1.1.3 Os trabalhos serão avaliados quanto à inovação, profundidade,
contribuição ao avanço do conhecimento, qualidade do referencial teórico,
consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação,
análise dos resultados e conclusões.
1.1.4 Os trabalhos serão avaliados por membros da Comissão Científica:
a) Não serão avaliados os trabalhos que apresentarem em seu corpo algum
tipo de identificação dos autores.
b) Limita-se ao número cinco autores por trabalho. Cada autor ou co-autor
poderá submeter no máximo três trabalhos.

c)
Não será permitida a submissão de trabalhos os quais já tenham sido
apresentados em outros eventos científicos ou sido publicados em periódicos
científicos ou acadêmicos.
1.1.5 Cada pesquisador poderá submeter, no máximo 1 (um) artigo como
primeiro autor, estando limitado a mais 3 (três) trabalhos como coautor. O
primeiro autor de cada trabalho deverá estar inscrito no evento.
a) O(s) apresentador (es) do trabalho deve (m) estar inscrito (s) no evento e
terão até 15 minutos para exposição e 10 minutos de debates.
b) Se o(s) 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.
c)
O autor e co-autor (es) que tiver (em) seu (s) trabalho (s) selecionado (s)
para apresentação durante o evento será (ao) responsável (eis) pelos gastos
necessários à sua inscrição e ao seu comparecimento ao evento.
1.1.6 Ao enviar os trabalhos, o autor e co-autor (es) autoriza (m) a reprodução,
a publicação e divulgação destes nos anais do evento e em outros meios de
divulgação do Sistema CFC/CRCs e UFRN, sem qualquer remuneração ou
retribuição e declaram não conter plágio em quaisquer de suas partes.
1.1.7 Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica serão reproduzidos
nos anais e enviados via e-mail ou disponibilizados no site do CRCRN para os
participantes do evento.
Parágrafo único: Somente constarão nos anais os trabalhos que tiverem pelo
menos um dos autores inscritos no evento.
1.1.8 O autor e co-autor (es) dos trabalhos apresentados nas sessões
científicas receberão certificados assinados pelo Presidente da Comissão
Organizadora e pelo coordenador da Comissão Científica do evento, conforme
segue:
a) Apresentação do trabalho;
b) Autoria do trabalho.
1.1.9 O CRCRN concederá prêmios em dinheiro aos três melhores trabalhos a
serem classificados pela Comissão Científica, sendo: R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais) para o primeiro colocado; R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) para o
segundo; R$ 800,00 (oitocentos reais) para o terceiro.
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Prazo para submissão de trabalhos:
Início: 02/10/2019
Final: 30/10/2019, até 23h59min
E-mail para envio: trabalhosencc@crcrn.org.br
Serão desconsiderados trabalhos enviados fora do período de submissão.
2.

RESULTADO DOS TRABALHOS APROVADOS PARA O EVENTO

Os resultados dos trabalhos submetidos serão divulgados no site do
CRCRN e ou Organização até o dia 02/11/2019 e a programação da
apresentação será divulgada no site até o dia 06/11/2019 com os respectivos
horários de apresentação e banca examinadora.
3.

SUBMISSÃO DE PÔSTER

Prezado (s) Autor (es),
Na possibilidade de receber grande quantidade de trabalhos, será aberta
a categoria POSTÊR, já que o espaço para apresentação é limitado. A
apresentação ocorrerá no dia 13/11/2019, das 14h às 16h30min.
O trabalho que se enquadre nessa categoria receberá e-mail da
Comissão Científica.
Normas para apresentação do Pôster:
a) O PÔSTER deverá medir 70 cm de largura por 90 cm de altura;
b) O autor/apresentador deverá fixar o pôster às 10h do dia 13/11/2019;
c)
No mínimo 01 (um) dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao
pôster durante todo o tempo da Sessão (14h às 16:30h) para responder as
questões dos interessados, bem como para fazer a apresentação aos
avaliadores (os quais irão se identificar quando chegarem para avaliar). Os
avaliadores farão questionamentos e considerações durante a apresentação.
Portanto, se o mesmo autor inscreveu dois trabalhos, terá que se dividir nas
duas apresentações.
d) É obrigatório que o título do trabalho estampado no pôster seja o mesmo
título do trabalho submetido à comissão científica no site do XV ENCC;

e) No pôster deve constar: título do trabalho, nome (s) do (s) autor (es);
instituição do (s) autor(es), cidade / Estado e os dados da pesquisa (introdução,
referencial teórico, metodologia, resultados, conclusão e referências);
f)
Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e
esquemas possíveis;
g) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho
sejam facilmente apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o
pôster despertar o interesse do público.
h) Informamos, ainda, que, para os melhores PÔSTERES, o CRCRN,
concederá prêmios em dinheiro aos três melhores trabalhos a serem
classificados pela Comissão Científica, sendo: R$ 700,00 (setecentos reais)
para o primeiro colocado; R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o segundo; R$
300,00 (trezentos reais) para o terceiro.
CRONOGRAMA
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
02/10/2019 A 30/10/2019
PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS
02/11/2019
DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
06/11/2019
DAS APRESENTAÇÕES
ENTREGA DOS PÔSTERES PARA
09H – 13/11/2019
EXPOSIÇÃO

