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REGULAMENTO DO PRÊMIO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PROMOVIDO
PELO CRC/PB, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA 6ª
CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARAÍBA
(CRCPB), através de sua VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL, institui o prêmio de artigos científicos como parte da programação da
6ª CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA, a ser regido
por este Regulamento.
Art. 2º - O prêmio de artigos científicos tem a finalidade de estimular o
desenvolvimento de estudos e pesquisas na área do conhecimento contábil por parte de
alunos, bem como, professores e profissionais da Contabilidade regularmente inscritos
nos CRCs de suas respectivas jurisdições, exceto Conselheiros e funcionários do
CRCPB.
DAS ÁREAS TEMÁTICAS
Art. 3º - Serão aceitos trabalhos que abordem assuntos relacionados com a área contábil,
consideradas as seguintes linhas temáticas:
I - Contabilidade aplicada a usuários externos: envolve o desenvolvimento de
estudos e pesquisas relacionados aos aspectos de identificação, mensuração e
divulgação dos eventos passíveis de contabilização para efeito dos usuários externos às
entidades, tais como:
a) Análise das Demonstrações Contábeis;
b) Auditoria;
c) Contabilidade dos Efeitos Inflacionários;
d) Contabilidade Pública Governamental;
e) Contabilidade Societária;
f) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
g) Contabilidade Tributária;
h) Perícia Contábil;
i) Teoria da Contabilidade.
II - Controladoria e Contabilidade Gerencial: abarca grande campo de pesquisa e
desenvolvimento de estudos sobre aspectos da Contabilidade e de suas ferramentas de
apoio para o planejamento, controle, avaliação de desempenho, e tomada de decisão nos
diferentes tipos de entidades:
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a) Auditoria de Sistemas de Informação;
b) Contabilidade de Custos;
c) Contabilidade Gerencial;
d) Controladoria em Entidades Públicas;
e) Controladoria para Gestão de Processos de Logística Integrada;
f) Controladoria;
g) Custeio Baseado em Atividades;
h) Balanced Scorecard/BSC;
i) Gestão Econômica;
j) Gestão Estratégica (Planejamento e Controle Empresarial);
k) Gestão Estratégica de Custos;
l) Planejamento Tributário;
m) Tecnologia e Sistemas de Informação.
III - Mercados Financeiros de Crédito e de Capitais: abrange estudos e pesquisas
voltados para os aspectos conceituais e empíricos dos mercados, bem como a aplicação
desses recursos sob a ótica dos respectivos desempenhos empresariais passados e os
projetados (para os mercados de bolsa e monetários em geral) e os mecanismos de apoio
a tais atividades de captação e investimento, dentre os quais:
a) Avaliação de Investimentos;
b) Finanças Corporativas;
c) Gestão de Riscos;
d) Governança Corporativa.
IV - Pesquisa e Ensino de Contabilidade: envolve estudos sobre atividades no campo
da pesquisa, do ensino da Contabilidade e da educação contábil, abrangendo:
a) Tecnologias e técnicas de ensino;
b) Metodologia de pesquisa;
c) História da Contabilidade e História da Educação Contábil.
V - Temas contemporâneos em Contabilidade: campo de estudos de temas que não se
enquadram às áreas temáticas acima expostas, tais como:
a) Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado, Capital Intelectual;
b) Contabilidade Ambiental;
c) Contabilidade Atuarial;
d) Contabilidade no Agronegócio;
e) Contabilidade de Entidades Não Governamentais;
f) Empreendedorismo;
g) Inovação e Tecnologia da Informação;
h) Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade;
i) Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade/IFRS;
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j) Outros temas não indicados nos itens anteriores.
DOS ASPECTOS GERAIS
Art. 4º - O trabalho deve ser inédito e a sua remessa implica declaração automática do
autor de não o haver publicado ou apresentado em outro evento ou qualquer meio de
publicação, sob pena de exclusão em qualquer fase do processo.
Art. 5º - Os trabalhos podem ser individuais ou em coautoria;
Art. 6º - Cada trabalho poderá ter, no máximo, quatro autores;
Art. 7º – Um mesmo autor não poderá participar de mais de três trabalhos;
Art. 8º - Os trabalhos poderão ser inscritos conforme definição abaixo:
- Por profissionais de Contabilidade, Estudantes de Ciências Contábeis, professores e
pesquisadores, individualmente ou em conjunto com outros profissionais da área, desde
que regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Contabilidade de suas
respectivas jurisdições. No tocante aos estudantes de graduação em Ciências Contábeis,
individualmente ou em conjunto com outros estudantes da mesma graduação, sendo
obrigatória a coautoria de um professor, que atuará como orientador do trabalho.
DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Art. 9º - Os trabalhos deverão ser submetidos obedecendo o seguinte formato:
I - Formato do papel: A4 (largura 21 cm; altura 29,7 cm);
II - Fonte: Times New Roman, tamanho 12 (para textos) e 10 (para tabelas, figuras e
notas de rodapé);
III – Espaçamento entre linhas: 1,5 cm, sendo o texto disposto em uma coluna;
IV - Alinhamento: justificado;
V - Margens: superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm;
VI – Número de páginas: mínimo de 10 e máximo de 15, incluídos o título, o resumo, o
texto propriamente dito, ilustrações e referências.
Art. 10 - Na primeira página do trabalho deverão constar:
I - Título do trabalho, com todas as palavras principais iniciando-se em letra maiúscula.
II - Resumo do trabalho, com no mínimo 10 e de no máximo 15 linhas, em um único
parágrafo, e, em seguida, o trabalho.
Art. 11 - A estrutura sugerida para artigo científico é a seguinte:
I - Introdução (Problematização);
II - Questão de Pesquisa, Objetivo, Hipótese (se houver) e Importância do Estudo (em
seções ou como parte da introdução);
III - Revisão d0a Literatura (Referencial Teórico e Estudos Assemelhados);
IV - Metodologia (Abordagem Metodológica ou Tipo de Estudo, Amostra, Instrumentos
de Coleta, Administração de Instrumentos, Mensuração de Variáveis, Outros
Procedimentos não especificados aqui, Plano de Análise dos Dados, Delimitação e
Limitações);
V - Análise dos Resultados;
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VI - Conclusão e Considerações;
VII - Referências.
Art. 12 - As referências bibliográficas deverão ser citadas ao longo do texto de acordo
com o sistema (autor-data), e apresentadas em ordem alfabética no final do trabalho, de
acordo com as normas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou American Psychological Association (APA).
Art. 13 - Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas.
DA REMESSA DO TRABALHOS
Art. 14 - Os trabalhos serão inscritos através da remessa de um único e-mail para o
endereço: convencao@crcpb.org.br de 24 de agosto a 15 de setembro de 2017, com
dois arquivos anexados, conforme especificações abaixo:
I – Arquivo Word formato.DOCX, observando-se que não serão aceitos documentos em
quaisquer outras versões, contendo a folha de identificação do trabalho com as seguintes
informações:
a) Área temática;
b) Título do trabalho;
c) Dados relativos aos autores: titulação acadêmica mais alta, instituição a que pertence
(se for o caso), endereço postal completo, e-mail e telefone para contato;
d) Resumo, em um único parágrafo (10 linhas, no mínimo, e 15, no máximo, em espaço
simples);
e) Três palavras-chave que identifiquem de maneira precisa o conteúdo do artigo.
II – Arquivo PDF contendo o trabalho propriamente dito, na forma descrita no art. 13, o
qual não poderá apresentar quaisquer elementos ou informações que possam levar à
identificação de seus autores.
DA PREMIAÇÃO
Art. 15 - Os três melhores trabalhos receberão prêmios na 6ª Convenção de
Contabilidade do Estado do Paraíba, a ser realizada nos dias 5, 6 e 7 de outubro de
2017, compostos de certificados e quantias em dinheiro, conforme segue:
PREMIAÇÃO
1º colocado
2º colocado
3º colocado

VALORES
R$ 1.000,00
R$    800,00
R$    500,00

Art. 16 - A premiação ficará condicionada à comprovação do disposto no art. 2º e à
apresentação do trabalho, durante a realização do evento em no máximo 15 minutos de
apresentação.
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DA AVALIAÇÃO
Art. 17 - Cada trabalho submetido será avaliado através do sistema blind-review por
dois pareceristas com titulação mínima de Mestre.
Art. 18 - Os critérios a serem observados para a avaliação dos trabalhos constam do
ANEXO I.
Art. 19 – A comunicação sobre os trabalhos selecionados e das datas e locais para
apresentação, será feita aos respectivos autores até o dia 29/09/2017.
Parágrafo Único – Fica garantida para cada trabalho selecionado a gratuidade de uma
inscrição no evento, cujo beneficiário deverá ser escolhido e ter o seu nome comunicado
à organização do evento pelo conjunto dos autores. Serão aprovados 15 trabalhos
para apresentação oral, devendo entregar o arquivo do trabalho um dia antes da
apresentação no e-mail de submissão dos trabalhos.
INFORMAÇÕES GERAIS
Art. 20 - Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara de
Desenvolvimento
Profissional do CRCPB.
Art. 21 - A participação no prêmio de artigos implica na aceitação integral deste
Regulamento.
Contador GARIBALDI DANTAS FILHO
Presidente do CRCPB
Contador TARCISO MARTINS OLIVEIRA
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPB
Prof. Dr. JOSÉ JASSUÍPE DA SILVA MORAIS
Presidente da Comissão Científica
Profa. Ma. TATIANA FALCÃO DE SOUZA FERNANDES
Coordenadora da Comissão Científica
João Pessoa (PB), 24 de agosto de 2017.
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REGULAMENTO DO PRÊMIO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PROMOVIDO
PELO CRC/PB, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAÇÃO DA 6ª
CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA
ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados segundo o sistema de blind review, ou seja, dois especialistas
avaliarão cada um dos 10 (dez) quesitos do trabalho segundo a escala abaixo:
NOTA
1
2
3
4
5

GRAU DE CONCORDÂNCIA
Discordo Totalmente
Discordo Parcialmente
Indiferente
Concordo Parcialmente
Concordo Totalmente

Além disso, cada um dos avaliadores fará comentários construtivos sobre os quesitos cuja
nota atribuída tenha sido inferior a três, para que o(s) autor(es) saiba(m) os motivos da
discordância.
Nota
N
QUESITOS A SEREM AVALIADOS
Atribuída
º
1 2 3 4 5
1 O tema é atual, relevante e oportuno.
2 O resumo evidencia claramente o conteúdo do artigo.
3 O objetivo do artigo está claro e bem definido.
4 A base teórico-conceitual é consistente e reflete o estado-da-arte do
conhecimento na área.
5 O referencial teórico é adequado e bem estruturado.
6 O objeto de pesquisa e a metodologia estão claramente delineados e
adequados aos objetivos do trabalho.
7 Os resultados apresentados respondem aos objetivos do artigo.
8 A conclusão é coerente, clara e objetiva.
9 A bibliografia apresentada é atual e coerente com a temática estudada.
1 O trabalho representa uma contribuição científica para o conhecimento
0 em Contabilidade e/ou para a prática nesta área do conhecimento.
TOTAL de pontos obtidos nesta avaliação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Comentários:
(  ) Reprovado por conter identificação do(s) autor(es).
(  ) Reprovado por incorreções ortográficas ou gramaticais.
( ) Reprovado por não atender a aspectos formais exigidos, como tipo de letra,
configuração da página, espaçamento de parágrafo, quantidade de páginas, dentre
outros.
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