
Informações para Autores 

Os trabalhos encaminhados a X Jornada de Administração, I Jornada de Ciências 
Contábeis e VI Semana Tecnológica de Engenharia de Produção serão aceitos na 
modalidade ‘artigo’ e devem versar sobre questões relacionadas aos eixos temáticos 
abaixo: 

Eixo 1 – Ensino da Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de 
Produção 
Estudos e pesquisas que dizem respeito a qualidade do ensino da Administração e 
Ciências Contábeis e seus processos no âmbito educacional na sociedade do século 
XXI. Relacionados as Linhas de Pesquisa: 

� Direito aplicado a Empresas 
� Empreendedorismo 
� Empresa Familiar 
� Ensino e pesquisa aplicados a Administração/ Ciências Contábeis 
� Gestão do Conhecimento 
� Gestão Organizacional 
� Jogos de Negócios 
� Modelos de Gestão Empresarial 

Eixo 2 – Finanças e Contábeis 
Estudos e pesquisas que possibilitem conhecer, avaliar e interpretar as diferentes 
formas das áreas que envolvem o setor financeiro e Contábil. Relacionados as Linhas 
de Pesquisa: 

� Administração Financeira  
� Avaliação de Empresas 
� Contabilidade Aplicada ao Terceiro 

Setor 
� Contabilidade Financeira 
� Contabilidade Gerencial 
� Contabilidade Tributária 
� Perícia e Auditoria 
� Controladoria 
� Custos 
� Orçamentos 

 
Eixo 3 – Marketing 
Estudos e pesquisas que possibilitem conhecer e avaliar os diferentes as interfaces do 
Marketing  e os cenários mercadológicos. Relacionados as Linhas de Pesquisa: 
 

� Comportamento do Consumidor 
� Inovação 
� Marcas e Posicionamento 
� Marketing Digital/e-commerce 
� Pesquisa de Mercado 

 



Eixo 4 – Produção  
Estudos e pesquisas que busquem analisar e interpretar os diversos cenários que 
envolvem a produção. Relacionados as Linhas de Pesquisa: 

� Gestão de Sistemas 
Agroindustriais/Agronegócios 

� Logística e Cadeia de Suprimentos 
� Planejamento e Controle de Sistemas Produtivos 
� Sustentabilidade E Responsabilidade Social 
� Trabalho, Tecnologia e Organização (Autogestão 

e Cooperativismo). 
� Gestão da Produção 
� Gestão da Qualidade  
� Pesquisa Operacional 
� Ergonomia e segurança do trabalho 
� Gestão do Produto 
� Gestão organizacional 
� Gestão ambiental 

 

Eixo 5 – Recursos Humanos 
Desenvolvimento de estudos e pesquisas que priorizem o ser humano nas 
organizações.  

� Avaliação de Desempenho 
� Cargos, salários e carreira 
� Comportamento humano 
� Comunicação Assertiva e Feedback 
� Cultura Organizacional 
� Educação Corporativa 
� Endomarketing 
� Gestão de Conflitos 
� Liderança 
� Motivação 
� Motivação e Clima Organizacional 
� Qualidade de Vida no Trabalho 
� Recrutamento e Seleção  
� Remuneração (salários, incentivos e 

benefícios) 
� Treinamento e Desenvolvimento de 

Equipes  

 

 

 

 



1. Normas apresentação dos trabalhos, conforme Guia para Normalização 

de Trabalhos Acadêmicos (ABNT) 2017, disponível no endereço: 

https://www.usc.br/guia-de-normatizacao 

 

2. Expediente  
Coordenadora do Curso de Administração:  

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis: Prof. Esp. Wander Garcia 

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção: 

 

3. Editorial ou apresentação do evento 
O X Jornada de Administração, I Jornada de Ciências Contábeis e VI Semana 
Tecnológica de Engenharia de Produção da Universidade do Sagrado 
Coração – USC tem como objetivo, proporcionar aos docentes, discentes e 
profissionais de ambas as áreas um espaço para socializar temas 
pertinentes ao aprofundamento e discussões que envolvem as 
organizações, a pesquisa e a sociedade como um todo. 

 

4. Submissão dos artigos 
O interessado em submeter o(s) seu(s) artigo(s) à apreciação da Comissão 
Científica do X Jornada de Administração, I Jornada de Ciências Contábeis e 
VI Semana Tecnológica de Engenharia de Produção deverá fazê-lo por meio 
do sistema de submissão, no site http:www.usc.br/eventos  anexando o 
documento:  

� Artigo: realização de upload do artigo na íntegra.  
 
a) Ao submeter o artigo o autor não deverá realizar nenhum tipo de 

identificação de sua autoria no texto ou nos campos preenchidos 
através do sistema de submissão, sob pena de desclassificação.  

b) Os artigos deverão possuir no máximo 05 (cinco) autores.  
c) O artigo deverá ser enviado respeitando, ainda, todas as orientações 

contidas no item 1 deste regulamento.  
d) Na etapa de submissão é necessário efetuar o pagamento da inscrição 

no evento para ter acesso ao sistema de submissão de trabalhos. A data 
máxima para submissão dos artigos é dia 16/08/17. 

e) Os autores que tiverem seus artigos selecionados para apresentação no 
X Jornada de Administração, I Jornada de Ciências Contábeis e VI 
Semana Tecnológica de Engenharia de Produção receberão a 
comunicação de aprovação por e-mail.  

f) A publicação dos artigos selecionados nos anais do no II ENCONTRO 
CIENTÍFICO ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS dar-se-á 
somente mediante a confirmação do pagamento da inscrição do autor ou 



de pelo menos um dos co-autores.  O período para inserção no sistema 
após aprovação é de 24/08/17 a 25/08/17. 

g) A Comissão de Pareceristas irá avaliar os artigos de 17 a 23/08/2017. 
Sendo aprovado ou reprovado. 

h) O autor do artigo selecionado deverá confirmar a sua apresentação até o 
dia 30/08/2017, indicando o nome do apresentador no caso de 
exposição oral (serão selecionados até 20 artigos para apresentação 
oral). No momento da submissão o autor deverá indicar a qual dos eixos 
listados acima relaciona-se o artigo a ser submetido.  

i) Submissão de artigos: os artigos deverão ser encaminhados através 
do endereço: http://www.usc.br/eventos a partir do dia 05/08/2017 até a 
23h59min do dia, 16/08/2017 horário oficial de Brasília. 

 
 

5. Apresentação dos artigos 
Os melhores trabalhos selecionados (30 artigos) deverão fazer uma 
apresentação de no máximo 15 minutos em Power point no segundo dia do 
evento (dia 05 de setembro), os demais artigos aprovados serão 
publicados nos Anais do Evento. 
 

CRONOGRAMA 
Inscrições 05/08 A 25/08/2017 

Submissão de artigos 05/08 A 16/08/2017 

Avaliação dos artigos submetidos pela comissão científica 17/08 A 23/08/2017 

Envio de e-mail para os artigos selecionados para 

apresentação oral  

23/08/2017 

Confirmação dos autores que irão realizar a apresentação oral 24 A 30/08/2017 

Apresentação dos artigos selecionados para apresentação oral 05/09/2017 

 


