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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
LEGENDA DA AVALIAÇÃO: AAP = APROVADO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO E PARA 
CONSTAR NOS ANAIS 
    AAN= APROVADO PARA CONSTAR NOS ANAIS DO EVENTO 
 
Conforme previsto no regulamento, segue a relação dos trabalhos para apresentação na XVII CCRS e dos 
trabalhos destinados a constar nos anais do evento. Os autores têm até o dia 26 de julho de 2019 para 
providenciarem a inscrição na Convenção. Após esta data, os trabalhos que não atenderem os requisitos 
dos artigos 8º e 10 deixarão de constar na programação ou nos anais. 
 
Número 

do 
trabalho 

Título Avaliação: 

ÁREA 2 – CONTABILIDADE PARA USUÁRIOS EXTERNOS 

891 
Gestão contábil e financeira: uma visão dos gestores de microempresas da indústria 
de confecção em Santana do Livramento 

AAP 

895 
Evidenciação do ativo intangível dos clubes de futebol: um estudo de caso no 
Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrente e Sport Club Internacional 

AAN 

901 
Situação financeira dos principais times do futebol brasileiro, sob a ótica da análise 
das demonstrações contábeis 

AAP 

ÁREA 3 – AUDITORIA CONTÁBIL 

886 Auditoria e gestão condominial:um estudo do Condomínio Alfa de 2014 a 2017 AAN 

894 
Análise da influência dos resultados econômicos e financeiros dos clubes de futebol 
no seu desempenho no Campeonato Brasileiro Série A 

AAP 

904 
Os relatórios de auditoria independente: um estudo sobre a emissão de relatórios 
de auditoria com opinião modificada 

AAP 

907 
Auditoria independente nos clubes de futebol brasileiro: um estudo sobre o 
conteúdo dos relatórios de auditoria 

AAP 

912 
O novo relatório do auditor em empresas não listadas no Rio Grande do Sul – 
análise da aderência ao novo modelo e à divulgação voluntária dos principais 
assuntos de auditoria 

AAP 

916 Auditoria de estoques para prevenção de erros e minimização de custos AAN 

ÁREA 5 – CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

889 
Uma investigação sobre a cobrança do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) nos serviços cartoriais dos municípios do litoral norte do RS: controle da 
renúncia da Receita Municipal 

AAP 

903 A proteção ao patrimônio público: uma análise histórica AAP 

929 
Educação infantil de 0 a 3 anos: o investimento do município de Casca e a economia 
familiar 

AAP 

ÁREA 6 – GOVERNANÇA CORPORATIVA, ÉTICA E COMPLIANCE 

890 
Governança corporativa e desempenho econômico: análise das empresas 
brasileiras listadas nos níveis tradicionais e novo mercado da B3 

AAP 

917 
Mensuração de riscos em programas de compliance sob a ótica da legislação 
anticorrupção brasileira 

AAP 

ÁREA 7 – SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

902 Ética e moral: um estudo com atitudes na atividade cotidiana contábil AAP 

ÁREA 8 – EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE 

887 
As expectativas de área de atuação dos estudantes de Ciências Contábeis da 
Unicnec 

AAP 

900 
A Contabilidade e ações empreendedoras em escolas de ensino fundamental e 
médio 

AAP 

ÁREA 9 – CONTABILIDADE GERENCIAL 

898 Gestão da entidade maçônica, com a utilização do Balanced Scorecard – BSC AAN 

899 A relevância dos controles internos na gestão de uma empresa do ramo hoteleiro AAN 

908 Análise do controle interno de uma empresa de varejo AAN 

913 
Controle interno: uma análise bibliométrica da produção científica nos anais do 
Congresso Brasileiro de Custos 

AAN 

920 Controle orçamentário: operacionalização de um modelo AAN 
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921 
O uso de controles internos e gerenciais no processo de tomada de decisão em uma 
empresa rural 

AAP 

922 
A utilização dos fluxos de caixa como proposta de controle interno para uma 
empresa em recuperação judicial 

AAP 

931 Aplicação do custeio TDABC em uma linha de produção de forro PVC AAN 

ÁREA 10 – CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

926 
A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins: um estudo sobre a 
modulação da decisão proferida pelo STF e seus efeitos nos resultados das 
empresas 

AAP 

933 
Lei do Bem: uma análise sobre o nível de conhecimento das indústrias da região de 
Passo Fundo a respeito da Lei nº 11.196-2005 

AAP 

ÁREA 11 – CONTABILIDADE POR SEGMENTOS ESPECÍFICOS (TERCEIRO SETOR, AGRONEGÓCIO, 
COOPERATIVAS, ETC.) 

893 
Terceiro Setor: um estudo quanto às práticas de captação e prestação de contas 
dos recursos obtidos por entidades filantrópicas de Santana do Livramento-RS 

AAP 

896 
Análise da lucratividade e rentabilidade na produção de tabaco em economia 
familiar 

AAP 

924 
As transformações no sistema financeiro nacional a partir da inserção das 
cooperativas de crédito: o caso da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 

AAP 

932 
A Contabilidade de custos como ferramenta de gestão para o produtor rural: um 
estudo de caso em uma propriedade rural de Cachoeira do Sul-RS 

AAP 

ÁREA 12 – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

888 
Blockchain: perfil das publicações, disrupção tecnológica e perspectivas para a 
Ciência Contábil 

AAP 

914 Os impactos da utilização da tecnologia Blockchain para a área contábil e financeira AAN 

ÁREA 13 – TEMA LIVRE 

892 Políticas públicas da educação ambiental no município de Bagé-RS AAP 

905 
Gestão de custos em uma propriedade rural como ferramenta para tomada de 
decisão 

AAN 

906 Custo de um diagnóstico patológico em uma entidade hospitalar AAN 

927 Alocação das contas de gastos com custos de transformação no plano de contas AAN 

928 
Auditoria externa contábil: o impacto causado na vida pessoal pela opção de se 
tornar auditor 

AAP 

 

 


