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REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Apresentação
Com o tema Administração, Inovação e Sociedade, acontecerá em 19, 20 e
21 de setembro de 2019 a 22ª edição do Encontro Maranhense de Administração
– EMAD, em São Luís-MA. O EMAD é um evento criado pelo Conselho Regional
de Administração do Maranhão (CRA-MA) e realizado em parceria com o
Conselho Federal de Administração (CFA), com a finalidade de reunir
profissionais e acadêmicos da área, para debater sobre temas relevantes da
Administração. É o maior evento técnico-científico de Administração do Estado
do Maranhão.

Público Alvo
A

inscrição

de

artigos

no

evento

destina-se

aos

profissionais

da

administração, pesquisadores, alunos, professores e demais interessados. Pelo
menos um dos autores do artigo deve obrigatoriamente se inscrever no evento. O
apresentador

do

artigo

que

for

selecionado

para

o

evento

também

obrigatoriamente deverá estar inscrito no evento.

Eixos temáticos
Serão aceitos artigos com temas relacionados com as seguintes temáticas:
a) Administração, Inovação e Sociedade;
b) Gestão de Pessoas;
c) Administração Pública e Desenvolvimento;
d) Estratégia e Planejamento em Organizações;
e) Finanças e Contabilidade;
f) Empreendedorismo e Inovação;
g) Gestão da Produção, Operações e Logística;
h) Marketing e Pesquisa Mercadológica;
i) Gestão da Informação e Tecnologia;
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j) Estudos Organizacionais e Teoria Geral da Administração;
k) Ensino e Pesquisa em Administração;
l) Gestão Social, Ambiental e Sustentabilidade;
m) Outros temas correlatos.

Avaliação
Os artigos serão avaliados por uma comissão independente formada por
administradores especialistas nas respectivas áreas de conhecimento. Os
mesmos não podem ter trabalhos publicados como autor ou coautor no encontro.
Um dos autores fará uma apresentação oral do artigo aprovado de no máximo
15 minutos durante a programação do XXII EMAD.

Premiação
Os

três

melhores

artigos

serão

reconhecidos

com

certificados

no

encerramento do XXII EMAD no dia 21 de setembro de 2019 em São Luís.
Também serão escolhidos os melhores artigos do evento para indicação para
Fast-Track para publicação em uma revista cientifica na área de administração.

Critérios de inscrição
1. O artigo deverá ser redigido em português de forma clara e objetiva;
2. Número máximo de autores e coautores em cada artigo: 5;
3. Cada autor ou coautor pode submeter de um a cinco trabalhos;
4. Data de término de submissão: 09/09/2019;
5. Os trabalhos serão submetidos e avaliados exclusivamente pelo site:
www.doity.com.br/emad2019;
6. Os artigos deverão seguir o padrão ABNT de trabalhos acadêmicos;
7. Citações devem seguir o sistema Autor-Data;
8. Os arquivos não podem ser superiores a 1 megabyte de tamanho;
9. Deve ser utilizado o template em Word disponível no site do evento;
10. Seguir a formatação apresentada no item a seguir.
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Formatação
1. Primeira página: título do artigo (em maiúsculo);
2. Resumo contendo até 300 palavras;
3. Palavras-chave: até três.
4. Após o resumo iniciar o texto imediatamente;
5. Formatação da página em A4;
6. Margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; direita 2 cm; esquerda 3 cm;
7. Fonte: Arial, tamanho 12;
8. Espaçamento: simples;
9. Espaço entre parágrafos: 0;
10. Texto: justificado;
11. Tamanho: de 8 a 16 páginas incluindo desde a primeira página até as
referências;
12. Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento à direita a
partir da primeira página;
13. Não pode incluir anexo;
14. Enviar o artigo no formato Word;
15. No arquivo não deve ser inserido o nome dos autores, sob pena de exclusão
do artigo. Os dados dos autores serão inseridos no site do evento;

Cronograma
20/06/2019

-

Abertura

de

submissão

de

artigos

científicos

no

site

www.doity.com.br/emad2019.
09/09/2019 – Último dia de submissão de artigos científicos.
13/09/2019 – Divulgação do resultado dos artigos analisados.
20/09/2019 – Apresentação oral dos artigos analisados.
21/09/2019 – Divulgação dos três melhores artigos e dos selecionados para FastTrack para publicação em revista científica.
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São Luís, 20 de junho de 2019.

______________________________________________
Adm. Fabio Arruda
Diretor de Desenvolvimento Profissional e Institucional
CRA/MA 4807

_____________________________________________
Adm. Prof. Dr. Sérgio Sampaio Cutrim
Coordenador da Comissão Científica do EMAD 2019
CRA/MA 7014
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