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A Primeira Edição do Congresso Internacional de Gestão, Controle e  

Contratação Pública Sustentável (CIGCCPS) terá como tema Disclosure, 

Compliance, Controle do Gasto Público e Desenvolvimento Sustentável“ e 

ocorrerá no auditório Paulo Souto da Universidade Estadual de Santa Cruz, no 

período de 12 a 14 de novembro de 2018. 

DOS EIXOS TEMÁTICOS DO COLÓQUIO 

1. O compliance no Direito Empresarial, tributário, Financeiro e Administrativo; 

2. Reforma tributária, combate à sonegação fiscal, à corrupção (lei anticorrupção) 

e Desenvolvimento Sustentável; 

3. Ética profissional, compliance e responsabilidade de administradores, 

profissionais da contabilidade, operadores do Direito; 

4.  Procuradorias Municipais, Controladorias Municipais, compras públicas; 

5. Controle social do gasto público, instituições e mecanismos de participação e 

responsividade política. 

2 DO RECEBIMENTO DOS ARTIGOS: 

Os artigos serão recebidos de 10 de setembro a 10 de outubro de 2018 no e-

mail: cigccps@gmail.com. Os trabalhos enviados após o prazo não serão 

considerados.  

2.1 Serão aceitos trabalhos completos em português, espanhol, francês, inglês, 

de 10 a 15 páginas, incluindo introdução e bibliografia. O conteúdo é de inteira 

responsabilidade dos autores. 

2.2. Cada submissão de artigo deverá conter dois arquivos. Arquivo 1 (para 

compor os anais do evento) - contendo o trabalho, os nomes dos autores, e-

mails e suas filiações institucionais (formato word). Arquivo 2 (para avaliação) – 

contendo o trabalho, sem identificação dos autores (formato PDF). 

3. DA QUANTIDADE DE ARTIGOS POR AUTOR: 

mailto:cigccps@gmail.com


3.1. Cada autor poderá enviar somente um artigo para avaliação, escrito 

individualmente ou em coautoria, devendo indicar em qual Eixo Temático 

estaria enquadrada a temática abordada.  

3.2. O artigo pode ser escrito por até 04 (quatro) autores, sendo um deles  

obrigatoriamente o docente  orientador dos trabalhos científicos ou  orientador 

da monografia  de conclusão do curso. 

3.3. Não será admitida a substituição ou alteração do conteúdo do artigo 

encaminhado.  

 

4 DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS:  

4.1. A avaliação será feita pelo método “Double blind review” ou duplo 

anonimato que não divulga nome de autores, nem de avaliadores.  

4.2. O método ainda exige o exame dos artigos por dois ou mais avaliadores, o 

que garante a isonomia entre os participantes e qualidade dos artigos 

aprovados, bem como a diminuição da subjetividade e de preferências 

ideológicas.  

4.3. Os resultados serão divulgados até 30 de outubro de 2018. 

 

5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO: 

5.1 Os avaliadores observarão: 

a) estrutura formal e metodologia adequada à relação entre problema, objetivos 

e resultados. 

b) aderência ao tema central do Congresso ao Grupo de Trabalho escolhido 

para submissão. 

c) clareza de argumentos e relevância do tema. 

d) contribuição científica do trabalho. 

e) linguagem técnica. 

5.2 Os autores com artigos aprovados serão notificados via e-mail. 

 



5.1 DOS ASPECTOS FORMAIS DO ARTIGO 

Todos os artigos enviados para avaliação devem observar os seguintes 

aspectos formais: 

5.1. Arquivos em formato .doc ou .docx, sem identificação de autoria. 

5.2. Conter TÍTULO em português e em língua estrangeira. O título deve estar 

escrito sem negrito, centralizado e em letras caixa-alta. Fonte: Arial; Corpo: 12. 

5.3. Conter RESUMO na língua portuguesa, com no mínimo 100 e no máximo 

250 palavras. Evitar abreviaturas. Fonte: Arial, Corpo: 10, Espaçamento: 

simples. 

5.4. Conter, no mínimo, 03 PALAVRAS-CHAVES na língua portuguesa. 

5.5 Conter resumo em língua estrangeira, com no mínimo 100 e no máximo 

250 palavras. Evitar abreviaturas. Fonte: Arial, Corpo: 10, Espaçamento: 

simples. 

5.5.1 Os artigos escritos em língua estrangeira não necessitam de resumo ou 

título em língua portuguesa. 

5.6 Conter, no mínimo, 03 PALAVRAS-CHAVES na língua estrangeira 

escolhida 

5.7 ser estruturado com INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONCLUSÃO 

E REFERÊNCIAS 

5.8 ter até 20 PÁGINAS (sem numeração) formato A4, posição vertical; fonte: 

Arial; corpo: 12; alinhamento: justificado, sem separação de sílabas; 

espaçamento entre linhas: 1,5; Parágrafo: 1,5 cm; Margem: superior e 

esquerda - 3 cm; Inferior e direito - 2 cm. 

5.9 CITAÇÕES e REFERÊNCIAS de acordo as regras da Chicago 

(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) e indicação das 

URLs e DOI dos textos citados, quando existente; 

5.10 Não conter ANEXO; 

5.11 O arquivo contendo o texto para avaliação não deverá ter nenhuma 

referência à qualificação do(s) autor(es), sob pena de rejeição 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


 6.1 As apresentações dos textos selecionados para os Grupo de trabalho 

(GT)/Ateliers ocorrerão em salas de aulas e serão conduzidas por professores 

da ou professores convidados..   

6.2 É obrigatória a  prévia inscrição ao evento e a apresentação do 

comprovante de inscrição para a entrada no prédio da universidade. O 

participante deverá cumprir rigorosamente todas as recomendações de 

segurança emitidas pelas autoridades competentes. 

6.3 Somente os autores poderão apresentar trabalhos. Em caso de coautoria é 

suficiente a apresentação por um dos coautores. 

6.4. As informações constantes dos artigos serão utilizadas para elaboração da 

declaração de apresentação que será emitida somente para quem 

apresentar o trabalho, sem exceções. 

6.5. Os autores terão 10 minutos para apresentação do trabalho. A assinatura 

(legível) na lista de presença, após a apresentação do artigo no Grupo de 

Trabalho, é condição para a emissão de declaração de 

participação/comunicação no evento. 

6 6. Debates podem ser realizados, de acordo com as orientações fornecidas 

pela mesa de coordenação do grupo de trabalho. Após as apresentações será 

aberta a palavra para os participantes do grupo, para a discussão da temática. 

6.7. Serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow, projetores, etc.) 

para apresentações dos trabalhos 

7. DOS ARTIGOS QUE SERÃO PUBLICADOS 

7.1. Os artigos apresentados nos Grupos de Trabalho serão publicados em 

formato virtual ou impresso (anais do evento) em até dois anos após a 

realização do evento. 

7.2. Os direitos autorais dos artigos aprovados para publicação serão cedidos 

pelo(s) autor(es) à Universidade Estadual de Santa Cruz e/ou ao editor 

escolhido para publicação, sem custos, por termo de cessão do direito autoral e 

de imagem assinado na submissão do trabalho para divulgação relacionada 

exclusivamente ao Congresso Internacional de Gestão, Controle e  

Contratação pública sustentável  ( CIGCCOPS) 

7.3. O Colóquio será gratuito e emitirá certificado com a carga horária de até  

24(vinte e quatro) horas para os ouvintes inscritos previamente e presentes ao 

evento conforme lista de presença assinada.  



8. Cronograma: 

Recebimento de artigos 10 de setembro a 10 de 

outubro de  2018 

Prazo final para as avaliações 29/10/2018 

Divulgação dos resultados dos artigos 

aprovados  

30/10/2018 

Realização do Congresso 12 a 14 de novembro de 2018 

  

Organização acadêmica e científica:  

Profa. Dra Solange Rodrigues dos Santos Corrêa – Professora Adjunta da 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Profa. Ma. Núbia Aparecida Pinto Coelho – Professora Assistente da Universidade 

Estadual de Santa Cruz 

Prof. Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação – Professor Assistente da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC  

Profa. Ma. Lilian Santos Brito – Professora Assistente da Universidade Estadual de 

Santa Cruz  

 


