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PRÊMIO GOIANO DE EXCELÊNCIA NA PESQUISA CONTÁBIL – EDIÇÃO 2019 

 
REGULAMENTO 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Considerando que existem atualmente em Goiás mais de 60 Instituições de Ensino Superior 

(IES), que sediam o cursos de bacharelado em Ciências Contábeis. 

 

Considerando a implantação, em 2016, do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis 

da Universidade Federal de Goiás, na modalidade de mestrado, com o objetivo de formar 

docentes e pesquisadores na área de Ciências Contábeis. 

 

Considerando o notório apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás às inciativas 

de cunho acadêmico, destacando-se, a realização dos Encontros de Coordenadores, 

Professores e Estudantes de Ciências Contábeis, a realização das Convenções Regionais de 

Contabilidade e a criação da Academia Goiana de Ciências Contábeis. 

 

Considerando a necessidade de difundir conhecimento sobre pesquisa científica entre os 

profissionais e acadêmicos atuantes no estado de Goiás. 

 

O PREMIO GOIANO DE EXCELÊNCIA NA PESQUISA CONTÁBIL é realizado em 

parceria do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO) a Academia Goiana de 

Ciências Contábeis (AGOCICON) e o Programa de Pós-graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de Goiás (PPGCC-UFG) e é conferido anualmente aos 

melhores Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Contábeis realizados 

nas Instituições de Ensino Superior (IES) sediadas em Goiás.  

 
2. OBJETIVOS 

 
O Prêmio tem por objetivo estimular a produção de conhecimento científico por discentes dos 

cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior (IES) sediadas em Goiás, 

promovendo a aproximação entre os ambientes acadêmicos e profissionais. 

 
3. TEMAS 

 

Os trabalhos devem estar voltados à área de Ciências Contábeis, devendo enquadrar-se em 

uma das seguintes linhas de pesquisas: 

3.1 Contabilidade Financeira: compreende estudos teóricos e empíricos voltados para o 

mercado financeiro e de capitais, tributos e crédito. Neste sentido, esta linha de pesquisa 

abrange conteúdos voltados para a Contabilidade Societária, Regulação Contábil, 

Auditoria, Teoria da Contabilidade, Contabilidade voltada para a Responsabilidade Social 

das Organizações, Contabilidade para o Terceiro Setor e de Outros Setores Específicos, 

Contabilidade Internacional, Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade 

Financeira, Governança Corporativa. 

3.2  Controladoria e Finanças: compreende estudos e pesquisas sobre instrumentos de 

gestão necessários ao suporte do processo de planejamento e controle gerencial das 

organizações, bem como a avaliação do desempenho econômico dos negócios e de 
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colaboradores. A linha abrange conteúdos voltados para a Contabilidade de 

Custos, Contabilidade Gerencial, Controladoria, Orçamento Empresarial, Controle 

Gerencial, Desempenho Empresarial, Ferramentas de Gestão, Métodos Quantitativos 

Aplicados à Contabilidade Gerencial, Gestão de Custos e de Preços, Gestão da Qualidade, 

Ética, Finanças Corporativas e Avaliação de Investimentos. 

3.3 Temas Afins: compreende temas não enquadrados entre as opções anteriores, porém 

relacionado a temática de Ciências Contábeis. 

 

Os trabalhos enviados, cujo os temas sejam considerados inadequados a área do Prêmio, 

serão excluídos da disputa. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar do Prêmio autores de Artigos Científicos (TCC) apresentados em cursos de 

graduação em Ciências Contábeis de IES reconhecida pelo Ministério de Educação situado no 

Estado de Goiás. 

4.1 Cada participante poderá se inscrever com apenas um Artigo Científico 

4.2 Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo, com no máximo 3 co-autores e 

orientado por um professor da referida IES. 

4.3 O orientador do trabalho não poderá ser inserido como co-autor do trabalho. 

4.5 É vedada a participação de trabalhos que já foram submetidos em edições anteriores. 

4.6 É vedada a participação de trabalhos que já foram publicados em congressos ou 

periódicos. 

 
5. FORMATO DOS ARTIGOS - TCCs 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) deverão seguir as normas da ABNT ou APA 

sobre apresentação de trabalhos acadêmicos, considerando Resumo, Citações em documentos 

e Referencias e deverão ter o formato tradicional de artigo científico. Devem ter no máximo 

16 páginas.

 

6. INSCRIÇÕES 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail 

premiopesquisacontabil2019@crcgo.org.br, no período de 05 de agosto de 2019 a 11 de 

agosto de 2019, só serão aceitos trabalhos enviados até as 23hs:59min:59s do ultimo dia. 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Os trabalhos inscritos serão avaliados em duas (2) etapas: 

 
7. 1 Primeira Etapa  

 
A responsabilidade técnica inicial (1ª Etapa) do processo de seleção ficará a cargo do 

PPGCC-UFG, AGOCICON e CRC-GO por meio do seu corpo de professores e mestrandos. 

Adicionalmente, a fim de estimular o desenvolvimento/aprimoramento de um corpo de 

avaliadores, outros doutores, mestres, doutorandos e mestrandos em Contabilidade ou áreas 

Afins da UFG e de outras IES podem ser credenciados. Os trabalhos serão avaliados, 

mailto:premiopesquisacontabil2019@crcgo.org.br
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considerando os requisitos técnicos comumente utilizados para avaliação de trabalhos 

científicos na área de Ciências Contábeis. E compreenderá os seguintes requisitos e critérios, 

que serão avaliados com notas de 1 a 10: 

a) TEMA: Originalidade e inovação do tema de pesquisa.  

 O tema é original? Apresenta alguma inovação na sua abordagem? 

b) INTRODUÇÃO: Contextualização; Problema; Objetivo (s) do artigo; justificativa, 

relevância, estrutura. (ESTE ÍTEM TEM PESO 2 NA AVALIAÇÃO) 

 Os elementos estão presentes? O problema apresenta alguma inovação, A 

descrição é clara e precisa? Os autores apresentam a situação atual do tema? 

Utiliza limitações teóricas ou práticas para justificar a pesquisa? Apresenta 

referencias chave para fortalecer a justificativa? Comenta sobre as 

contribuições que a pesquisa pode fornecer?  

c) REFERENCIAL TEÓRICO: Revisão da literatura 

 O referencial contempla a literatura necessária para responder ao problema e 

dar suporte aos argumentos? São apresentadas referências clássicas e 

referências atuais? São apresentados estudos anteriores sobre o assunto? O 

autor se posiciona criticamente no que se refere a discussão teórica? 

d) MÉTODO DA PESQUISA: Procedimentos Metodológicos  

 São descritos os procedimentos para coleta e análise dos dados? Descreve 

como e porque foi selecionada determinada amostra e o período? Descreve as 

variáveis e os eventuais modelos estatísticos? Indica como os dados foram 

tratados e analisados? Permite ao leitor, caso queira replicar a pesquisa, possa 

identificar tanto os dados, quantos os métodos utilizados para realizar a 

pesquisa? 

e) ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES: discussão dos resultados e 

síntese dos principais achados da pesquisa: 

 Os resultados são discutidos com o uso da literatura apresentada no referencial 

teórico? A conclusão apresentada uma síntese dos principais resultados? Os 

objetivos são resgatados e respondidos? São apresentadas as limitações da 

pesquisa e sugeridos tópicos para futuras pesquisas? O artigo apresenta 

contribuição para o conhecimento da área? 

f) ESTRUTURA E ESCRITA: estrutura; ortografia; pontuação; concordância; 

referências: 

 O texto está bem organizado e estruturado, em termos de introdução, 

desenvolvimento e conclusão? O texto está bem escrito em termos de 

ortografia, pontuação, concordância verbal, concordância nominal etc. As 

citações estão corretamente apresentadas? As referencias seguem o padrão 

solicitado? O texto segue a formatação solicitada. 

 
7. 1.1  Serão selecionados na primeira etapa os 10 trabalhos com as maiores notas  

 

7. 2  Segunda Etapa e Premiação 
 

 Os dez (10) trabalhos selecionados na primeira etapa, serão novamente avaliados por 

uma comissão composta por professores do PPGCC-UFG, por Acadêmicos da 

AGOCICON e por membros designados pelo CRC-GO que selecionarão os seis (6) 

melhores trabalhos como finalistas do prêmio, dentre estes, três (3) trabalhos de 

destaque, baseando-se nos critérios definidos na seção 7.1. Os seis (6) trabalhos 
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finalistas, seus autores, orientadores e instituição de origem serão divulgados nas 

páginas eletrônicas do CRC-GO, da AGOCICON e do PPGCC-UFG. A divulgação 

não apresentará a classificação dos trabalhos. 

 A divulgação da classificação dos três (3) trabalhos de destaque pela análise técnica, 

acontecerá somente na seção da Convenção de Contabilidade de Goiás, no dia 

24/08/2019 (ultimo dia da Convenção), é importante a inscrição e participação dos 

participantes na convenção. 

 Os autores e orientadores dos (6) seis trabalhos finalistas receberão certificados de 

premiação emitidos pelo CRC-GO/AGOCICON e PPGCC-UFG. Os três (3) trabalhos 

de destaque pela análise técnica receberão, além do certificado de finalista receberão 

também premiação em dinheiro da seguinte forma: 1º colocado R$ 1.800,00 (Mil e 

Oitocentos reais, 2º Colocado R$ 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) e 3º colocado R$ 

600,00 (Seiscentos Reais) pago via depósito Bancário ou cheque nominal, o valor será  

pago por um dos patrocinadores do evento.  

 Os trabalhos finalistas serão publicados em edições eletrônicas especiais da Revista 

Contabilidade em Notícia, editada pelo CRC-GO.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os organizadores do prêmio se desobrigam a determinarem seis (6) trabalhos finalistas, caso 

seja avaliado que o número de trabalhos qualificados represente um número menor. 

Os autores participantes asseguram que detém os direitos autorais do seu artigo, e os cedem, 

sem ônus, ao  CRC-GO/AGOCICON e PPGCC-UFG para que publiquem o mesmo. 

A inscrição dos trabalhos implica aceitação, por parte do (s) autor (es), de todas as 

disposições constantes do presente regulamento. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelos representantes da Comissão Julgadora. 

 


