
 
REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

ADMINISTRAR 2017 
 

Este Regulamento tem como objetivo comunicar as orientações, normas e demais 

informações pertinentes à submissão de artigos do ADMINISTRAR 2017 a ser realizado nos 

dias 17 e 18 de novembro de 2017, no Centro de Eventos do Ceará, Avenida Washington 

Soares, 999 - Fortaleza – Ceará. 

Edital Nº 01/2017 

1. Objetivo 

 

Propiciar e fomentar o debate, a pesquisa e a difusão dos conhecimentos entre os 

profissionais e acadêmicos de Administração. 

 

2. Submissão  

 

Os trabalhos científicos encaminhados ao CONGRESSO ADMINISTRAR 2017 serão 

aceitos na modalidade de artigo e serão publicados na modalidade resumo expandido devem 

versar sobre questões relacionadas ao evento nas seguintes áreas temáticas:  

 

1. Administração da Produção; 

2. Empreendedorismo; 

3. Ética na Administração; 

4. Finanças; 

5. Gestão de Conhecimento;  

6. Gestão Empresarial;  

7. Gestão de Pessoas;  

8. Gestão de Projetos; 

9. Inovação; 

10. Liderança;  

11. Logística empresarial 

12. Marketing;  

13. Modelos de Negócios; 

14. Planejamento Estratégico. 

 

3. Formato dos Artigos 

 

3.1. Os artigos submetidos devem obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, apresentar 

o seguinte formato: 

I. Título;  

II. Resumo; 

III. Introdução (contextualização do problema estudado com suporte de referências 

bibliográficas, com objetivo e relevância);  

IV. Metodologia utilizada (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos 

resultados);  
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V. Fundamentação teórica;  

VI. Resultados e discussão (apresentação e discussão, de forma clara e objetiva, dos 

resultados obtidos);  

VII. Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância);  

VIII. Referências Bibliográficas (relação das fontes citadas no trabalho, seguindo as normas 

da ABNT). 

3.2. Editor de texto de elaboração do artigo: Word 6.0 ou posterior com configuração das 

páginas: Tamanho do papel: A4 (29,7 x 21 cm); Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, 

esquerda 3 cm, direita 2 cm;  

3.3. Fonte e Corpo do texto: Arial, corpo 12;  

3.4. Espaçamentos: 1,5 linhas (entre caracteres, palavras e linhas); 

3.5. Conteúdo da primeira página: O nome da área temática e/ou seu respectivo código, para a 

qual o artigo será submetido para avaliação; 

3.6. Conteúdo da segunda página: O título, resumo e o abstract com no mínimo 10 e no 

máximo 15 linhas; Palavras-chave/ Key-Words; 

3.7. Conteúdo das páginas subsequentes: O artigo deverá conter no mínimo 6 (seis) e no 

máximo 10 (dez) páginas, além das duas páginas iniciais citadas acima, incluindo ilustrações, 

referências, anexos e notas; 

3.8. Idioma: Serão aceitos artigos em português e seu respectivo resumo submetido em 

português e em outra língua (espanhol ou inglês); 

3.9. O resumo deve conter o máximo de 250 palavras 

3.10. Tamanho do Arquivo: O artigo deverá ser enviado em formato PDF com o tamanho de 

no máximo, 5 Mb; 

 

4. Autor e Coautor  

 

A identificação NÃO deverá constar no corpo do texto, sob pena de desclassificação. 

Por essa razão, certifique-se de que seu trabalho não contenha identificação explícita (nome 

digitado no corpo do trabalho ou em seu resumo) nem identificação oculta.  

 

4.1. O conteúdo dos artigos e as informações prestadas na inscrição são de inteira 

responsabilidade dos autores e coautores, com as implicações legais de acordo com a 

Legislação Brasileira; 
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4.2. Todos os artigos aprovados e selecionados serão apresentados durante o evento em 

formato pôster. O autor responsável pelo envio do artigo deverá certificar-se de ter preenchido 

corretamente os dados dos coautores do artigo, pois os artigos aprovados terão as informações 

utilizadas, sem alterações, em todo o material do evento. E, uma vez submetidos, os trabalhos 

não poderão, em hipótese alguma, sofrer modificações no texto, retirar ou acrescentar nome 

de autor ou coautor; 

4.3. Fica limitada a quantidade de 4 autores por artigo, incluindo o autor principal. 

4.4. Os orientadores dos artigos podem ser informados como coautores, pois não haverá um 

campo específico para orientador, respeitando sempre a quantidade de autores estipulados no 

item 4.3. 

4.5. Cada autor poderá submeter até 2 trabalhos, não havendo limites para publicação como 

coautor.  

 

5. Avaliação dos Artigos  

 

A Coordenação Científica irá nomear uma comissão com profissionais especializados 

nas áreas em questão. Cada artigo será avaliado por pelo menos dois avaliadores, utilizando o 

sistema “double blind review”, a fim de assegurar o anonimato dos autores dos artigos e 

preservar o resultado do processo.  

 

6. Submissão de Artigos e prazos  

 

6.1. Fica vedada a participação de qualquer pessoa que componha a organização do 

Congresso ADMINISTRAR 2017 ou faça parte equipe de apoio, obedecendo o princípio da 

isonomia; 

6.2. A SUBMISSÃO DE ARTIGOS poderá ser feita no prazo de: 06 de março de 2017 até o 

dia 31 de agosto de 2017; 

6.3. Os artigos deverão ser enviados através do site www.congressoadminstrar.com.br 

impreterivelmente até às 23:59h horário oficial de Brasília, do dia 31 de agosto de 2017.  

6.5. Não serão aceitos artigos enviados após o horário estabelecido no item anterior.  

 

7. Resultado da Avaliação 
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7.1. Os autores que tiverem seus artigos selecionados irão apresentá-lo em formato de pôster e 

deverão efetuar suas inscrições em até 15 dias após a divulgação do resultado da lista dos 

aprovados, os quais constarão no site do evento; 

7.2. A apresentação dos artigos selecionados dar-se-á somente mediante a confirmação da 

inscrição do autor ou de pelo menos um dos coautores, e não poderá ser apresentado por outra 

pessoa que não seja autor e/ou coautor; 

7.3. A confirmação da APRESENTAÇÃO do artigo em formato de pôster dar-se-á através de 

“e-mail resposta” ao comunicado de aceite do mesmo, o que também será fator determinante 

para a publicação no evento e/ou de lista a ser publicada no site do evento, visando o bom 

andamento dos trabalhos e a visualização dos artigos aprovados. 

I. O autor receberá uma comunicação por e-mail. Esta mensagem deverá ser respondida 

com a confirmação da apresentação do artigo no formato em pôster. Cabe ao autor 

inserir seu e-mail de forma correta no momento da submissão dos artigos, pois é 

através dele que toda a comunicação será feita.  

II. A apresentação em pôster estará condicionada ao pagamento da taxa de inscrição do 

autor e/ou coautor no evento até o dia 15 de outubro de 2017. O(s) apresentador(es) 

dos artigos selecionados não terão direito a nenhum tipo de devolução do valor pago 

pela inscrição, caso haja impossibilidade de estar(em) presente(s) no dia e horário 

previsto para a apresentação, independente da natureza do fato que o(s) levou(aram) a 

ausentar-se no período em questão. 

III. A divulgação da lista dos artigos selecionados para apresentação em pôster ocorrerá 

dia 30 de setembro no site do ADMINISTRAR 2017. 

IV. Ao confirmarem a apresentação no evento, os autores deverão enviar para a comissão 

científica através do e-mail cientifico@grupoadministrar.com.br o resumo expandido 

do artigo submetido para a futura publicação nos anais até dia 15/10/2017 juntamente 

com o arquivo do banner que será apresentado no evento. O resumo expandido deverá 

seguir as mesmas regras do item 3.1 deste edital. 

 

8. Desclassificação 

  

8.1. Serão desclassificados os artigos que:  

V. Não estiverem de acordo com a formatação estipulada no item 3 deste regulamento;  

VI. Possuírem qualquer tipo de identificação dos autores e coautores no corpo do texto, 

explícita ou identificação oculta, item 4 deste regulamento; 
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VII. Não cumprirem qualquer um dos prazos discriminados no item 6 deste regulamento. 

 

9. Da Apresentação dos Trabalhos 

 

9.1. A apresentação dos artigos selecionados será uma obrigatoriedade sine qua non do autor 

e/ou do(s) coautor(es). No caso da impossibilidade de o autor e/ou coautor(es) estarem 

presentes, não poderão nomear um apresentador para o artigo. 

9.2. As apresentações orais dos artigos no Administrar 2017 deverão adotar os seguintes 

critérios:  

• Máximo de 10 minutos para a apresentação;  

• Máximo de 10 minutos para perguntas do público e debates. 

9.3. A coordenação do evento não se responsabiliza pelos custos com a confecção de banner 

para a apresentação. 

9.4. A coordenação do evento disponibilizará de suportes para banner que poderão ser 

utilizados durante a apresentação. 

 

10. Formato das Apresentações 

 

Após o recebimento de aprovação e aceite dos artigos, o(s) autor(es) deverão adaptá-lo 

para o formato em pôster que deverá adotar os seguintes critérios:  

 

10.1. Formato pôster com dimensões de 110 cm de altura por 90 cm de largura (110x90), o 

qual deve conter introdução; material e métodos; resultados e discussão; conclusão e 

referências bibliográficas. Deve constar também o nome dos autores e coautores. Na parte 

superior, em destaque, deve constar: TÍTULO DO TRABALHO (centralizado, letras 

maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 48) e nome completo do(s) autore(s) e/ou do 

orientador (justificado, letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 40). Abaixo do 

título deve constar: a titulação e a filiação institucional dos autores (justificado, letras 

maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 32).  

10.2. O(s) autor(es) do trabalho deverá(ão) permanecer junto ao pôster durante todo o período 

de exposição, respondendo às arguições feitas pela Comissão Científica e/ou de outros 

participantes do evento.  

10.3. O dia e horário das apresentações dos pôsteres serão comunicadas na página do evento.  
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11. Certificado 

 

Os aprovados receberão certificados de publicação nos anais do CONGRESSO 

ADMINISTRAR 2017 com código do ISSN como autor e/ou coautor e apresentador. 

Obs.: Os certificados serão enviados por e-mail ao autor principal em até 30 dias após 

o término do evento.  

 

12. Observações gerais  

 

A organização do evento se abstém de todas e quaisquer responsabilidades quanto às 

informações de autoria informados no ato da submissão do artigo. A inscrição, hospedagem, 

transporte e alimentação serão de inteira responsabilidade dos autores e coautores que tiverem 

seus artigos selecionados para apresentação durante o evento. Os casos omissos no presente 

Regulamento serão resolvidos pela Coordenação-Geral e pela Comissão Científica. Quaisquer 

dúvidas, encaminhe-as para o seguinte e-mail: atendimento@grupoadministrar.com.br ou 

cientifico@grupoadministrar.com.br. 

  

13. Cronograma 

Evento Data 

Submissão de Artigo 06/3/2017 a 31/8/2017 

Lista dos artigos aprovados 30/9/2017 

Envio de Resumo Expandido e Pôster pelos autores 15/10/2017 

Inscrição no evento Até 15/10/2017 

Apresentação dos Artigos 18/11/2017 

Emissão dos certificados 17/12/2017 

 

Fortaleza-CE, 03 de março de 2017.  

YARA PIMENTA RODRIGUES 

Coordenadora Científica 

 


