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Sobre 
 
 

O Prêmio CRC/AL de Controle Social é um evento criado pelo Conselho 
Regional de Alagoas – CRC /AL com o objetivo de premiar os melhores trabalhos 
científicos que aborde o tema Controle Social.  

 
Este evento é dirigido à comunidade científica: professores, estudantes e 

profissionais da área de contabilidade e áreas afins (Administração, Economia, Direito, 
Engenharia da Produção, Sistemas de Informação, etc.).  

Tem como objetivos específicos interagir com diferentes públicos e instituições 
no tocante à disseminação dos conhecimentos sobre Controle Social, tanto em nível 
regional como nacional, divulgar e fomentar o desenvolvimento de metodologias e 
práticas que promovam o Controle Social no país. 

A premiação é destinada a reconhecer e divulgar artigos inéditos relacionados 
a contribuição da área de ciências contábeis e áreas correlatas na promoção do 
Controle Social. Os artigos encaminhados ao evento devem apresentar conteúdo 
original, e caso sejam considerados relevantes pelo Comissão Científica e aprovados 
pelos avaliadores serão publicados nos anais do evento. 

O Prêmio CRC / AL de Controle Social está na sua primeira edição e ocorrerá 
dentro da IV Convenção Alagoana de Contabilidade que acontecerá entre os dias 25 
e 27 de outubro de 2018. 

 
 
 

 

Áreas Temáticas 
 

 

I. Promoção da transparência pública e acesso à informação e aos dados 
públicos; 
 

II. Mecanismos de controle social e capacitação da sociedade para o 
controle da gestão pública; 

 
III. A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de 

controle; 
 
IV. Diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção; 

 

V. Compliance. 
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Regras e Formatações dos Artigos 
 

Os artigos devem ser submetidos em dois tipos de arquivos: um em Word com 
identificação dos autores (.DOC - não aceitaremos documentos em .DOCX ou 
quaisquer outras versões) e outro em PDF sem qualquer identificação dos autores e 
devem seguir os templates abaixo.  

1. Cada trabalho pode ter no máximo um autor e quatro coautores; 
2. Cada autor pode submeter no máximo três trabalhos para o Prêmio, 

independente da área temática; 

Observação Importante: No arquivo em Word há a identificação dos autor(es) e 
Instituição e no arquivo PDF não deverá haver qualquer identificação dos autor(es) e 
Instituição. 

1 - Word (.DOC) – Com identificação dos autores o conteúdo da primeira página 
(apenas):  

 Autor(es) e Instituição (seguindo o padrão que está disponível no template);  

 Título do trabalho (com todas as palavras principais iniciando-se em 
maiúsculas); 

 Resumo do trabalho entre 250 a 300 palavras, seguido de três palavras-chave, 
no mesmo idioma do trabalho (trabalhos em português não deverão ter 
abstract). 

 Área temática 

2 - PDF – Sem identificação dos autores o conteúdo da primeira página (apenas): 

 Título do trabalho (com todas as palavras principais iniciando-se em 
maiúsculas); 

 Resumo do trabalho entre 250 a 300 palavras, seguido de três palavras-chave, 
no mesmo idioma do trabalho, não deverá ter abstract;  

 Frisa-se que esse arquivo deve utilizar o template que estará disponível e não 
deve conter qualquer identificação dos autores.  

 Área temática 

IMPORTANTE: Artigos em PDF submetidos com identificação dos autores serão 
excluídos da análise. 



 
“A Contabilidade como Instrumento de Controle Social” 

 

www.crcal.org.br 

 

 

Estrutura do artigo: Introdução, Referencial Teórico, Procedimentos Metodológicos, 
Análise e Discussões, Considerações Finais e Referências 
 

Papel: A4 (29,7 x 21 cm). 

Orientação do papel: retrato. 

Margem: superior: 3cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3cm; direita: 2 cm. 

Fonte: Times New Roman; tamanho 12 (para textos) e 10 (para tabelas, figuras e 
notas de rodapé). 

Espaçamento: simples. 

Alinhamento: justificado, para os parágrafos, com recuo de 1 cm na primeira linha. 

Resumo do trabalho: entre 250 a 300 palavras. Seguido de três palavras-chave. 

Páginas: o mínimo deverá ser 10 (dez) páginas e não deverá exceder 15 (quinze), 
incluindo resumo, tabelas, figuras, referências e notas de final de texto. 

Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 

Siglas: quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma dos nomes precede as 
siglas, colocadas entre parênteses. Exemplo: Conselho Regional de Contabilidade 
de Alagoas (CRC/AL). 

Notas de rodapé: não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas 
de final de texto. Caso haja notas de agradecimento, deverão ser inseridas apenas 
no documento em Word (.DOC). 

Citações, Referências, Tabelas e Figuras: 

a - Citações: Deverão ser indicadas, no texto, pelo sistema de chamada ‘autor-
data’. Ex: Martins (2002). 
 
b - Referências: Deverão ser relacionadas em ordem alfabética, no final do 
artigo, somente as citadas no texto. 
 
c - Tabela: apenas este termo deve ser utilizado, no título, para dados 
quantitativos e/ou qualitativos apresentados em formato de linhas e colunas 
(não utilizar o termo “quadro”). As Tabelas devem ser enumeradas 
sequencialmente com cabeçalho explicitando: o que está sendo representado, 
quando ocorreu e onde ocorreu. O título deve ser colocado acima da Tabela.  
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Exemplo: Tabela 1 Estatística descritiva para amostra com dados com base em 
dezembro. 
 
d - Figura: apenas este termo deve ser utilizado no título para as imagens (não 
utilizar os termos “ilustração”, “gráfico”, “organograma” etc.). O título deve ser 
colocado na parte inferior (abaixo da imagem), precedido da palavra Figura, 
seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto. Exemplo: Figura 1 
Processos inerentes à institucionalização. 

 
 
Título das sessões: Os títulos das sessões do trabalho devem ser posicionados à 
esquerda, em negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.) e todo com 
letra maiúscula. Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 12, em 
negrito.  
 
Subtítulos: Os subtítulos das sessões do trabalho devem ser posicionados à 
esquerda, em negrito, numerados com algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 
1.3, etc.) e somente com a primeira inicial maiúscula. Deve-se utilizar texto com fonte 
Times New Roman, tamanho 12, em negrito.   
 
Corpo do texto: O corpo do texto deve iniciar após um espaço abaixo do título ou 
subtítulo das sessões. O corpo de texto utiliza fonte tipo Times New Roman, tamanho 
12, justificado, com espaçamento entre linhas simples. 
 
Template: O template para o artigo e para apresentação do mesmo estão disponíveis  
e deverão ser utilizados, sob pena de descredenciamento caso não seja utilizado. 

 
 

Critérios de Avaliação 
 

 

A avaliação dos artigos será escalonada de 1 a 5, sendo a nota 1 insuficiente e 
a nota 5 excelente, conforme tabela abaixo: 

 

PONTUAÇÃO CRITÉRIOS 

5 Excelente 

4 Muito Bom 

3 Bom 

2 Regular 

1 Insuficiente 

 
 

 Serão aprovados artigos com média igual ou superior a 3 (três); 
 O Título deve ser específico e claro informando o que vai ser descrito no artigo; 
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 O resumo deve ser claro na descrição do objetivo, descrição do problema, 
justificativa, metodologia, resultados e considerações finais; 

 O artigo deve conter a metodologia empregada, resultados encontrados e 
contribuição do artigo; 

 Os objetivos devem ser claros, justificados e analisados criticamente;  

 Deve haver originalidade na abordagem adota pelo autor. 
 
 

 
 
 

Submissão 
 
 

Não podem ser submetidos para apresentação no Prêmio CRC/AL de Controle 
Social os artigos que já tenham sido publicados em periódico; ou trabalhos 
encaminhados a periódico que se encontrem em processo de avaliação; 

ITEM AVALIADO DESCRIÇÃO NOTA DO AVALIADOR 

A – Problema de pesquisa    (1 –  5) 

O problema de pesquisa do artigo é relevante 

e pode despertar interesse no público ao qual 

se destina? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

B – Relevância do tema    (1 – 5) 

O tema do artigo é relevante e atual e pode 

despertar interesse no público ao qual se 

destina? PESO 2 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

C – Originalidade     (1– 5) 

O artigo apresenta contribuição original em 

relação à literatura técnica nacional ou 

internacional? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

D - Estrutura    (1– 5) 

As partes constituintes do trabalho – 

introdução, desenvolvimento e conclusão – 

estão balanceadas (com revisão bibliográfica 

adequada)? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

E- Apresentação (1– 5) 

Como estão os atributos de clareza, precisão, 

concisão, qualidade da redação e 

apresentação gráfica do artigo? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

F - Relevância dos resultados (1– 5) 
Os resultados apresentados apresentam 

relevância significativa?  PESO 2 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

G – Interesse/relevância 

científico(a) (1– 5) 

Qual é o grau de contribuição do artigo ao 

conhecimento científico da área à qual se 

insere? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

H- Metodologia (1 – 5) 

O método, instrumentos e/ou técnicas 

empregados no artigo são consistentes com o 

problema levantado e com as conclusões 

apresentadas? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Média final  do avaliador 

 (A + B + C +D+E+F+G+H) / 10 

MÉDIA  
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Cada pesquisador poderá submeter, no máximo 1 (um) artigo como primeiro 
autor, estando limitado a mais 2 (dois) trabalhos como coautor (total de, no máximo, 
três artigos por autor). Cada trabalho poderá ter, no máximo, quatro coautores. 

Todos os trabalhos submetidos deverão estar em conformidade com as regras 
de formatação (ou seja, apresentar o resumo, estar adequado ao template de acordo 
com a modalidade  

Os dois arquivos deverão ser enviados para o e-mail: cientifico@crcal.org.br 
até o dia 10/09/2018 24/09/2018.  

O arquivo enviado em WORD (.DOC) deve conter a identificação dos autor(es) 
e suas respectivas instituições, e o arquivo em PDF não deve conter qualquer indício 
de identificação de autor(es) nem de suas respectivas instituições; 

Para que os trabalhos selecionados sejam inseridos nos anais do Congresso, 
um dos autores deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no congresso até 15/10/2018; 

O trabalho deverá ser apresentado por um dos autor(es) inscrito no Prêmio. 

 
 

Comissão Científica 
 
 

A comissão é composta por professores de contabilidade e áreas afins 
(Administração, Economia, Direito, Engenharia da Produção, Sistemas de 
Informação) de diversas instituições de ensino superior do Brasil. 

 

 
Inscrições 
 

Pelo menos um dos autores dos artigos aprovados no Prêmio CRC / AL de 
Controle Social deverão realizar a sua inscrição na IV Convenção Alagoana de 
Contabilidade na modalidade correspondente ao seu perfil.  

 
 
Certificados e Premiações 
 

Os artigos aprovados no Prêmio CRC / AL de Controle Social receberão dois 
certificados no dia de apresentação do artigo no evento: um referente a aprovação e  
 

mailto:cientifico@crcal.org.br
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outro referente a apresentação do artigo que será entregue no ato da apresentação 
do mesmo.  

A versão digital do certificado de trabalho aprovado também será 
disponibilizada ao autor e coautores do artigo inscritos no evento, desde que pelo 
menos um dos autores realize sua inscrição no evento e apresente no local e horário 
informado posteriormente pela comissão científica. 
 
 

 
Premiações 
 
 

O Prêmio CRC / AL de Controle Social premiará os melhores artigos por linhas 
temáticas. Dessa forma, serão premiados até 5 (cinco) artigos. Além da premiação 
por linhas temáticas, entre os 5 (cinco) artigos, será escolhido o melhor artigo desta 
primeira edição do prêmio.  

 
 Prêmio de Melhor Artigo em Promoção da Transparência Pública e Acesso 

à Informação e aos Dados Públicos; 
 

 Prêmio de Melhor Artigo em Mecanismos de Controle social e Capacitação 
da Sociedade para o Controle da Gestão Pública; 

 
 Prêmio de Melhor Artigo em A Atuação dos Conselhos de Políticas Públicas 

como Instâncias de Controle; 
 

 Prêmio de Melhor Artigo em Diretrizes para a Prevenção e o Combate à 

Corrupção; 

 

 Prêmio de Melhor Artigo em Compliance. 

 
 

 

Datas Importantes 
 
Submissão de Artigos: 
16/07/2018 a 10/09/2018 24/09/2018. 
 
Resultado das avaliações dos artigos: 
10/10/2018 
 
Data limite para pagamento das inscrições dos autores com trabalhos 
aprovados: 
15/10/2018 
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Data da Convenção:  
25 a 27/10/2018 
 
Observação: A premiação ocorrerá dentro da Convenção Alagoana de Contabilidade. 

 
 

 
_________________________ 

Comissão Científica 

 
 
 
 
 
 

Maceió, 10 de setembro de 2018. 
 


