
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO 

TRABALHOS TÉCNICOS 
 
 
Art. 1º  É permitida submissão de trabalho por: 
 

a) profissional da Contabilidade como autor ou que tenha elaborado trabalho em conjunto 
com autores de outras áreas do conhecimento; 

 
b) mestrandos, mestres, doutores e doutorandos em Contabilidade; 

 
c) profissional da Contabilidade como autor e estudantes de ciências contábeis como 

coautores. 
 
§1º A cada profissional, entendido como aquele com registro ativo em Conselho Regional de 
Contabilidade, será permitida a submissão de no máximo três (3) trabalhos, seja como autor 
ou coautor. 
 
§2º Cada trabalho poderá ter no máximo quatro (4) autores (incluídos os coautores). 
 
§3º Os integrantes do Comitê Técnico não podem submeter trabalho à XV Convenção de 
Contabilidade do RS. 
 
Art. 2º  Os trabalhos devem ser submetidos, exclusivamente, pelo e-mail 
trabalhoconvencao@crcrs.org.br, até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 1º de junho de 
2015. 
 
Art. 3º  É imprescindível que os trabalhos submetidos sejam inéditos e redigidos 
em língua portuguesa. 
 
Art. 4º  O trabalho não pode, sob hipótese alguma, possuir qualquer tipo de 
identificação. 
 
Art. 5º  As normas para apresentação dos trabalhos são as seguintes:  
 
I – editor de textos – formato doc.; 
II – número de páginas – mínimo 10 (dez) e máximo de 20 (vinte), excluída a capa e incluídos o 
resumo, a conclusão e a bibliografia; 
III – configuração das páginas – margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3cm; direita 2 
cm; 
IV – tamanho do papel – A4 (largura 21 cm; altura 29,7 cm); 
V – fonte – Times New Roman, tamanho 12; 
VI – formato do parágrafo – recuo especial: primeira linha 1,25 cm; 
VII – espaçamento entre linhas – simples; 
VIII – figuras, tabelas e gráficos, tamanho – Fonte Times New Roman 10; 
IX – orientação geral – Normas ABNT; 
X – o trabalho deve ser precedido de um resumo com aproximadamente 10 linhas e, no 
máximo, 15 linhas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 6º  A identificação do(s) autor(es) deverá(ão) vir em arquivo separado sob o 
nome identificação.doc, no mesmo e-mail, contendo: 
 
I -  nome(s) do(s) autor(es), categoria profissional e nº de registro em CRC; 
II - título do trabalho; 
III - endereço completo, fone comercial e celular, e e-mail para contato. 
IV - currículo resumido do(s) autor(es). 
V – foto digital com boa resolução (jpg.). 
 
Art. 7º  Dos trabalhos selecionados, 12 serão apresentados na XV Convenção de 
Contabilidade do RS, e devem ser apresentados exclusivamente pelo autor ou coautor(es). 
A programação das apresentações será divulgada oportunamente no site da XV 
Convenção. 
 
§1º O(s) apresentador(es) do trabalho deve(m) estar, obrigatoriamente, inscrito(s) no evento. 
 
§2º Se o(s) apresentador(es) não estiver(em) presente(s) no horário e local indicados para a 
exposição, o trabalho não será apresentado nem discutido no evento. 
 
§3º O autor e coautor(es) que tiver(em) seu(s) trabalho(s) selecionado(s) para apresentação 
durante a XV Convenção de Contabilidade do RS será(ão) responsável(eis) pelos gastos 
necessários à sua inscrição e ao seu comparecimento ao evento. 
 
Art. 8º  Ao enviar os trabalhos, o autor e coautor(es) autoriza(m) a reprodução, 
publicação e divulgação destes nos anais da Convenção e em outros meios de divulgação do 
CRCRS, sem qualquer remuneração ou retribuição. 
 
Art. 9º  Os trabalhos selecionados (apresentados ou não) pelo Comitê Técnico 
serão reproduzidos nos anais e entregues aos participantes do evento, em mídia eletrônica. 
 
Parágrafo único. Somente constarão dos anais os trabalhos que tiverem pelo menos um dos 
autores inscritos no evento até a data limite de 10 de julho de 2015. 
 
Art. 10  O autor e coautor(es) dos trabalhos apresentados receberão certificados 
assinados pelo Presidente da Comissão Organizadora e pelo Coordenador do Comitê Científico 
da XV Convenção de Contabilidade do RS, conforme segue: 
 
I – de apresentação do trabalho; 
 
II – de autoria do trabalho. 
 
Art. 15  A Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul - ACCRGS 
concederá CERTIFICADO DE MÉRITO aos três melhores trabalhos técnicos apresentados. 
 
Parágrafo único. Serão excluídos da premiação os trabalhos não apresentados durante o 
evento. 
 

 


