
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

II Workshop Interdisciplinar do Curso de Ciências Contábeis 
 
 

 Normas de Publicação 
Os trabalhos a serem submetidos ao II Workshop Interdisciplinar do Curso de Ciências Contábeis 

URI Santiago, deverão ser na modalidade Resumo Expandido, contendo de 3 a 5 páginas. Os 

estudos deverão contar com no máximo cinco autores por trabalho, sendo um deles o 

professor (a) orientador. Além disso, limita-se a submissão de até cinco trabalhos por autor, 

considerando autoria ou co-autoria. Os resumos expandidos devem seguir o MANUAL DE 

NORMAS TÉCNICAS PARA PRODUÇÕES ACADÊMICAS DA URI. 

Cronograma 

Submissão Até 13/06/2018 

Listagem dos trabalhos aprovados  15/06/2018 

Confecção dos banners Até 19/06/2018 

Inscrição dos participantes Até 18/06/2018 

Realização do II Workshop Interdisciplinar do Curso de Ciências 

Contábeis 

20/06/2018 

 

1- Submissão e inscrição 

A submissão dos resumos expandidos deve ser pelo eventocontabeis@gmail.com. O trabalho 

deve estar em 2 formatos, em Word (.doc ou .docx) e PDF. A ficha de inscrição pode ser enviada 

na submissão do artigo ou até dia 18 de junho em formato PDF no e-mail do evento. Após cada 

envio será enviada a confirmação do recebimento, em um prazo de até 48horas. O autor que 

fizer a submissão do trabalho, deverá enviar (também por email) a ficha de inscrição do trabalho 

contendo os dados de todos os participantes [Anexo 1]. 

 

2- Apresentação 

A apresentação dos trabalhos será no dia 20 de junho de 2018, por meio de banner de acordo 

com o modelo disponível em http://www1.urisantiago.br/ciencias-contabeis, com tamanho de 90 

cm de largura e 1m20cm de altura. 

Após o término das apresentações serão premiados os 5 melhores artigos do Workshop. 

 

*Dúvidas os esclarecimentos podem ser contatados pelo email do evento.  

 

 

http://www1.urisantiago.br/conteudos/arquivos/Arquivo-82c33a9fcd10b240f98a40ee8aa2c52d.pdf
http://www1.urisantiago.br/conteudos/arquivos/Arquivo-82c33a9fcd10b240f98a40ee8aa2c52d.pdf
mailto:eventocontabeis@gmail.com
http://www1.urisantiago.br/ciencias-contabeis


 

Anexo 1 
 

Ficha de inscrição 
 

Título do trabalho: 
 
Número de autores: 
 
E-mail de contato: 
 

 

 
Dados dos autores1 
 
Autor 1 
Nome completo:  
Matrícula: 
Semestre2: 
 
Autor 2 

Nome completo:  
Matrícula: 
Semestre: 
 
Autor 3 
Nome completo:  
Matrícula 
Semestre: 
 
Autor 4 
Nome completo:  
Matrícula 
Semestre: 
 
Autor 5 [recomenda-se que o(s) último(s) autor(es) seja(m) o do professor(a) orientador(a)] 
Nome completo:  
Matrícula 
Semestre: 
 
 

 
 

 

 

                                                 
1 Atenção aos dados fornecidos, pois serão utilizados para confecção dos Atestados de participação. 
2 Em caso de estar matriculado em mais de um semestre informa-los 


