NORMAS GERAIS SOBRE CONTEÚDO E
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

1 - LEMA CENTRAL: "Desafios da Contabilidade: Compliance, Gestão e Inovação”

2- ABORDAGENS E EMENTAS:
I- Educação e Pesquisa em Contabilidade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avaliação de Cursos
Educação a Distância
Formação Profissional
Processo de Ensino-Aprendizagem
Estruturas Curriculares e Conteúdo de Disciplinas
Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem
Metodologias, Modelos, Métodos, Técnicas e Instrumentos de Ensino e Pesquisa
Tópicos Contemporâneos em Educação e Pesquisa em Contabilidade

II- Auditoria, Perícia e Arbitragem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Asseguração
Auditoria interna e externa (independência, amostragem, controles e outros)
Educação profissional continuada do auditor independente e do perito-contador
Mediação e arbitragem
Normas de auditoria
Perícia contábil
Responsabilidades do auditor
Responsabilidades do perito-contador
Rodízio voluntário e compulsório da empresa de auditoria
Aspectos relacionados ao Código Civil e o trabalho do perito

III- Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Terceiro Setor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Experiências de Implantação das Normas Aplicadas ao Setor Público
Demonstrações Contábeis conforme exigências da Res. 1185/09 do CFC
Gestão Patrimonial
Auditoria pública
Gestão de recursos públicos
Controladoria na gestão pública
Indicadores de Desempenho do Setor Público
Sistemas de informação
Informações de Custos e Qualidade do Gasto Público
Lei de Responsabilidade Fiscal
Outras áreas voltadas ao Setor Público
Demonstrações Contábeis conforme exigências da Res. 1185/09 do CFC
Prestação de Contas
Divulgação de informações à sociedade

IV – Contabilidade e Gestão Tributária
1.
2.
3.
4.
5.

Planejamento Tributário
Efeitos tributários sobre a lucratividade
Contabilidade Tributária
Sonegação e Evasão fiscal
Tributos

V - Contabilidade Financeira:
Capital Intelectual
Teoria da Contabilidade
Demonstrações Contábeis
Teoria Contábil do Lucro
Análise das Demonstrações Contábeis
Plano de Capital
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade para Usuários Externos
VI- Contabilidade Gerencial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão Estratégica de Custos
Controladoria
Balanced Scorecard (BSC), Canvas e KPI
Tecnologia e Sistemas de Informação
Planejamento e Controle orçamentário
Governança Corporativa, Riscos e Compliance
Tópicos Contemporâneos para Usuários Internos.

VII – Temas livres em Contabilidade e outras abordagens relacionadas à temática central
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contabilidade e Responsabilidade socioambiental
Contabilidade Comportamental
Contabilidade para Startups
Modelos de Negócios e Ferramentas Gestão da Inovação
Empreendedorismo e Inovação
Outras abordagens

Os Trabalhos do 13º ENCONTRO NORDESTINO DE CONTABILIDADE deverão estar enquadrados nas
abordagens e propostas, devendo atender as seguintes características:
a) Digam respeito à profissão contábil;
b) Contribuam para o aprimoramento da legislação profissional;
c) Evidencie o papel do profissional da contabilidade no processo de globalização da economia;
d) Possam contribuir com ideias e propostas para a valorização e desenvolvimento profissional.
3 - INFORMAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
O interessado em se candidatar a apresentação de trabalho, deverá enquadrá-lo em um dos temas listados
no item 2 deste anexo.

4 - DA APRESENTAÇÃO ESCRITA DO TRABALHO:
4.1. Os trabalhos deverão ser enviados ao site do 13º ENECON, por meio do preenchimento da ficha de
inscrição de trabalhos que contém os seguintes requisitos:
a) Título do artigo;
b) Área temática;
c) Nome(s) do(s) autor (es);
d) Nome do orientador, se houver;
e) Endereço, telefone e e-mail, para contato;
f) Nome da instituição a qual o(s) autor (es) se vincula(m);
g) Número de registro no CRC e categoria profissional, quando for o caso.
4.2. A apresentação gráfica dos trabalhos deve contemplar:
a) Layout da Página: Tamanho A-4;
b) Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
c) Margens: superior: 3cm; inferior: 2cm; direita: 2cm e esquerda:3 cm;
d) Espaço: simples;
e) Versão: Microsoft Word 98 ou superior;
f) primeira página: incluir o título, dar dois espaços, indicar a área do trabalho especificadas no item 2; dar
dois espaços, e incluir o resumo, em espaço simples, que deve conter entre 150 e 250 palavras;
g) Figuras, tabelas e gráficos, tamanho – Fonte Times New Roman 10;
h) Orientação geral – Normas APA - 6a. edição
4.3. O(s) autor (es) deverá (ão) atender às seguintes disposições:
a) Preencher a ficha de inscrição de trabalho, mencionando a área de seu trabalho, dentre as especificadas
no item 2;
b) Cumprir as normas de apresentação estabelecidas no item 4.2;
c) Obedecer ao limite mínimo de 10 (dez) e o limite máximo de 15(quinze) páginas, incluindo Introdução,
Conclusão, bibliografia, resumo e anexos;
d) O autor deverá eliminar qualquer identificação de nome, utilizando os seguintes procedimentos: No Word,
nos arquivos com o artigo e com a folha de identificação, ir em ARQUIVO, PROPRIEDADES, RESUMO e
eliminar qualquer identificação do(s) autor(es).
4.4. Os trabalhos em língua estrangeira poderão ser acatados, desde que acompanhados de tradução e
apresentados em português.
NOTA: Os trabalhos que não atenderem às disposições acima descritas serão eliminados.

5 - PRAZOS: Os trabalhos deverão ser submetidos até o dia 30/04/2017, para o site do 13º ENECON
(www.eneconrn2017.crcrn.org.br ). A Comissão Técnica terá até o dia 30/06/2017, para em reunião a ser
realizada em Natal/RN, definir os 12 trabalhos aprovados a serem apresentados no 13º ENECON e os 50
posteres.

6 - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS POSTERES
Normas para apresentação do Pôster:
1. O PÔSTER deverá medir 90 cm de largura por 120cm de altura;
2. O autor/apresentador deverá entregar o pôster na secretaria do evento até às 19h do dia 02/08/2017;
3. No mínimo 1 (um) dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao pôster durante todo o tempo da
Sessão (14h às 16:30h) para responder aos questionamentos dos interessados, bem como para fazer a
apresentação aos avaliadores (que irão se apresentar quando chegarem para avaliar). Os avaliadores farão
questionamentos e considerações durante a apresentação. Portanto, se o mesmo autor inscreveu dois
trabalhos, terá que se dividir nas duas apresentações ou convidar alguém para apresentar seu trabalho
(desde que seja inscrito no 13º ENECON);
4. É obrigatório que o título do trabalho estampado no pôster seja o mesmo título do trabalho submetido à
comissão técnica no site do 13º ENECON;
No pôster deve constar: título do trabalho, nome(s) do(s) autor (es); instituição do(s) autor(es), cidade /
Estado e os dados da pesquisa (introdução, referencial teórico, resultados, conclusão e referências);
5. Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis;Organizar
as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas e utilizar todos os
recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público

