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Regulamento da Submissão de Artigos ao Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da 

Paraíba 
 

O aceite de trabalhos para serem avaliados no Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais 

da Paraíba deve atender a este regulamento, considerando, obrigatoriamente, o modelo de 

formatação dos artigos submetidos ao CONCICAT, sujeito à eliminação do trabalho. 

 

§ 1º Submissão de Trabalhos 

 

Serão aceitos trabalhos escritos inéditos em português ou espanhol. Cada autor poderá 

submeter até 3 artigos ao evento, e cada artigo poderá ter, no máximo, 4 autores (1 autor e 3 

coautores, cada).  

A inscrição do(s) apresentador(es) não é obrigatória no ato da submissão do trabalho, 

isto é, não é necessário já estar inscrito no evento para submeter o trabalho. Entretanto, a 

publicação nos anais do CONCICAT está condicionada a inscrição de, pelo menos, um dos 

autores do artigo e à apresentação do trabalho no evento. 

 

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

 

 Contabilidade Geral e de Custos; 

 Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Terceiro Setor; 

 Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas; 

 Contabilidade Financeira e Governança Corporativa; 

 Contabilidade e Desenvolvimento Sustentável; 

 Demografia; 

 Ética e Educação Atuarial e Contábil; 

 Gerenciamento de Risco; 

 Previdência Básica e Complementar; 

 Seguros; e 

 Temas Livres em Gestão, Atuária e Contabilidade. 

 

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 CONCICAT. Além disso, a responsabilidade do 

enquadramento na área temática também é (são) do (s) autor (es) do trabalho. 

 

§ 3º Formato dos Trabalhos 

 

Em relação ao formato do trabalho submetido ao CONCICAT, o mesmo deve se enquadrar 

nas seguintes condições: 
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 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; 

 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 

 Notas de rodapé: não utilizar notas de rodapé. 

 

Ressalta-se que o modelo para a formatação dos artigos, disponibilizado para os autores, já 

se enquadra nas condições destacadas acima. Logo, serão recepcionados e confirmados apenas os 

arquivos que estejam no modelo de artigo disponibilizado pela Comissão Científica do 

CONCICAT.  

 

§ 4º Os trabalhos devem ser submetidos, exclusivamente, pela internet no site 

https://www.concicatufpb.com.br/submissao-de-artigos, a partir do dia 01 de junho de 2019 até às 

23h59min (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 2019. Devem ser enviados dois arquivos, 

ambos em formato PDF, conforme instruções abaixo: 

 

O Arquivo 1 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. 

 

O Arquivo 2 não deverá conter qualquer tipo de identificação dos autores, inclusive, 

nas propriedades do arquivo, sujeito a eliminação do trabalho para avaliação e respectiva 

apresentação pelo (s) autor(es) no CONCICAT. Logo, este arquivo deve conter 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. Logo após a identificação 

da área temática, 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. 

 

Devem ser excluídos dos arquivos dados relacionados a comentários, assim como detalhes 

relacionados ao autor do documento, nome da pessoa que salvou o documento em sua última 

versão, assunto e título. 

Para tal, deve-se localizar o arquivo desejado e clicar com o botão direito sobre ele, abrindo 

suas propriedades. Na tela de propriedades, selecione a aba “Detalhes” para exibir as informações 

pessoais do arquivo. Em seguida, clique em “Remover Propriedades e Informações Pessoais”. Na 

parte de baixo da janela, selecione as informações que deseja deletar. 

 

https://www.concicatufpb.com.br/submissao-de-artigos
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§ 5º Ao enviar os trabalhos, o autor e coautor (es) autoriza (m) a reprodução, publicação e 

divulgação destes nos meios de comunicação do CONCICAT, sem qualquer remuneração ou 

retribuição. 

 

§ 6º Os trabalhos selecionados serão apresentados pelo autor ou por um dos coautores, em sala 

específica indicada no site do CONCICAT, aberta aos participantes do evento. A modalidade de 

apresentação será informada quando da divulgação dos resultados da avaliação dos artigos. 

 

§ 7º Os resultados dos artigos aprovados, para apresentação nos formatos Oral e Pôster para o 

CONCICAT, serão divulgados no dia 11 de agosto de 2019. No caso das apresentações em formato 

Oral, os trabalhos deverão ser apresentados utilizando o slide padrão do CONCICAT, e esta 

apresentação deve ser feita pelo (s) autor (es) em até 15 minutos, destinando-se mais 15 minutos 

para debates. Os autores que apresentarão os trabalhos aprovados em formato pôster serão 

avisados, com antecedência, pela Comissão Científica do CONCICAT sobre o horário e espaço 

destinado para a exposição e explanação dos banners. 

 

Cabe ressaltar que é necessária a confirmação da inscrição de algum dos autores para 

participar do evento, por meio do e-mail da Comissão Científica do CONCICAT, até o dia 18 de 

agosto de 2019.  

 

Além disso, as apresentações no formato Oral devem ser enviadas, em formado PDF, para 

o e-mail da Comissão Científica do CONCICAT até o dia 23 de agosto de 2019, para que haja a 

organização das salas com as respectivas apresentações. O e-mail será enviado aos autores no dia 

da divulgação dos artigos aprovados para o formato Oral. 

 

§ 8º Avaliação e Premiação: 

 

O trabalho será enviado a três avaliadores ad hoc, que atribuirão notas de 1 a 5, dentro de 

critérios relacionados ao contexto da pesquisa nas áreas contábil ou atuarial, da revisão de literatura 

realizada e da relevância das referências utilizadas, das técnicas e métodos aplicados, da discussão 

dos resultados e da conclusão, conforme os objetivos propostos pelos autores. 

Logo após a divulgação da lista com os trabalhos aprovados para a apresentação em formato 

oral ou pôster, o responsável pela submissão do artigo receberá as notas atribuídas pelos 

avaliadores ad hoc ao trabalho, com as respectivas considerações e sugestões realizadas. 

Os três melhores trabalhos de cada categoria, apontados pelo Comitê Científico (com o 

auxílio das notas fornecidas pelos avaliadores), serão certificados com uma menção honrosa do 

CONCICAT como os melhores trabalhos na área temática. O melhor artigo de cada área ganhará 

um certificado de melhor trabalho da área e concorrerá ao prêmio de melhor artigo do congresso. 

 

§ 9º Fast Track 
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Os melhores artigos aceitos para a apresentação, dentre todos os trabalhos participantes, 

serão contemplados para o processo de fast track nos seguintes periódicos, parceiros deste 

CONCICAT:  

 

Periódicos 
Qualis  2013-

2016 

Fast 

Tracks 

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas – REGEPE 

(Uninove) 
B1 1 

Revista Científica Hermes (FIPEN Osasco); B2 3 

Revista Contabilidad y negócios B2 1 

Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – GeAS B2 2 

Revista Ambiente Contábil (UFRN) B3 1 

Revista Amazônia, Organização e Sustentabilidade B3 2 

Revista Gestão e Desenvolvimento (RGD) B3 1 

Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec – REMIPE 

(Fatec Osasco) 
B3 1 

Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da UnP – RAUnP 

(UnP); 
B3 1 

Revista ENIAC Pesquisa (Faculdade ENIAC); B3 2 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças – RecFin (UFPB); B3 10 

Qualitas Revista Eletrônica (UEPB) B4 1 

Revista Conhecimento Contábil B4 1 

Revista de Contabilidade da UFBA B4 1 

Revista Prática de Contabilidade e Gestão B5 2 

Revista Científica da Escola de Gestão e Negócios da UnP – CONNEXIO (UnP); B5 6 

Revista de Estudos Contábeis B5 1 

Revista InterScientia B5 3 

CADERNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (UESB) B5 8 

REGOR- Revista Gestão e Organização C 2 

Revista Brasileira de Contabilidade C 2 

CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação C 2 

Total 54 

 

O fast track considerará o artigo aprovado na etapa de desk review e seguirá ao trâmite do 

blind-review (avaliação por pares), podendo concluir o processo completo de avaliação em prazos 

mais curtos. Ressalta-se que estar aprovado no fast track não garante a aprovação automática para 

a publicação no periódico, mas que o artigo deverá continuar no processo de avaliação, conforme 

os critérios de cada periódico. Cabe ressaltar que os artigos dos participantes da Comissão 

Científica do CONCICAT não serão contemplados com o Fast Track. Leia-se “participantes 

da Comissão” como os que estarão diretamente relacionados com a logística dos artigos científicos 

submetidos e enviados e recebidos pelos avaliadores ad hoc. 
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§ 10º Edições Especiais do CONCICAT 

 

Além dos 22 periódicos participantes do processo de fast track, esta edição de 2019 contará 

com duas edições especiais do CONCICAT, em um total de 16 artigos. Os trabalhos serão 

selecionados por uma comissão especial de avaliação específica para estes periódicos, junto aos 

respectivos editores.  

 
Periódico Qualis 2013-2016 Fast Tracks 

Revista Refas - Revista Fatec Zona Sul B3 8 

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do conhecimento B5 8 

Total 16 

 

Ressalta-se que os trabalhos aprovados para as edições especiais do CONCICAT 

deverão adequar-se às regras de submissão e formatação destes periódicos, sendo sujeitos à 

reprovação do trabalho. Logo após, o autor deverá reenviar o trabalho com a nova 

formatação para o e-mail da Comissão Científica do CONCICAT, onde posteriormente serão 

encaminhados para a edição dos periódicos. 

 

§ 11º Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos e deliberados pela Comissão 

Científica do CONCICAT. 

 

Comissão Científica do Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da Paraíba 


