JORNADA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS 2022 – o amanhã começa aqui
Erechim/RS - 16 a 18 de maio; 20 e 21 de junho de 2022
XL Semana Acadêmica de Administração – VIII Mostra Científica do curso de Administração
XXXII Semana Acadêmica de Ciências Contábeis – VIII Mostra Científica do curso de Ciências Contábeis
VIII Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo – II Mostra Científica do curso de Arquitetura e Urbanismo
III Semana Acadêmica do EAD URI - II Mostra Científica dos cursos do EAD URI

A Mostra visa proporcionar espaço de desenvolvimento e discussão de temas relevantes
e atuais relacionados aos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo e Ciências Contábeis,
e ao mesmo tempo promover a pesquisa, nos diferentes níveis do conhecimento, visando à
apresentação, discussão e divulgação dos avanços científicos produzidos nestas áreas.
- NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS Data limite para envio: até 31 de maio de 2022 (quarta-feira)
Modalidade de apresentação: Apresentação oral.
- Slides: artigos aprovados para a plenária;
- Pôster: artigos não aprovados para a plenária e resumos expandidos.
1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Para a inscrição de trabalhos o participante deverá obrigatoriamente ter realizado a sua
inscrição na Jornada de Estudos Empresariais 2022, no site da URI Erechim (www.uricer.edu.br),
em Eventos.
Os envios dos trabalhos devem ser realizados exclusivamente pelo site da URI Erechim
(www.uricer.edu.br) após inscrição na Jornada de Estudos Empresariais 2022 e confirmação de
pagamento.
Os autores deverão encaminhar o trabalho em pdf (preferencial) ou de editor de texto
(MS Word 2003 ou superior), conforme Template disponibilizado.
Ressalta-se que o participante que opta pelo envio de trabalho poderá efetuar download
do template de artigo e de resumo expandido, assim como modelos para a apresentação (modelo
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de slides e modelo de pôster).
Cada autor poderá submeter até 2 (dois) trabalhos como autor principal, sendo, portanto,
o apresentador da comunicação oral, e constar como coautor em demais submissões. Cada
trabalho poderá ter no máximo até 5 (cinco) autores/co-autores, sendo um o Orientador.
Salienta-se ainda que ao submeter seu trabalho, os autores estão implicitamente
autorizando a publicação do trabalho e imagem em mídia, cedendo e autorizando a utilização dos
direitos autorais para publicação dos trabalhos nos Anais, sem nenhum ônus e obrigação, por
tempo indeterminado.
2 ÁREAS TEMÁTICAS/LINHAS DE PESQUISA
Administração
•

Estratégia

•

Gestão

•

Operações empresariais

Arquitetura e Urbanismo
•

Ensino e Processo de Projeto Arquitetônico

•

Qualidade do Projeto e Desenvolvimento Sustentável

•

Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo

•

Urbanismo: inserção urbana e infraestrutura urbana

Ciências Contábeis
•

Desenvolvimento e Gestão

•

Organizacional

•

Contabilidade e Finanças

•

Controladoria e Gestão da Informação
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3 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
3.1 INFORMAÇÕES PARA OS AUTORES (ARTIGO)
a) O resumo é uma apresentação concisa e seletiva dos pontos relevantes do trabalho e deve
ressaltar o que se pretende solucionar e explicar, fornecendo uma visão rápida e clara do
conteúdo e das conclusões do trabalho. Deve conter até 500 palavras.
b) O resumo deverá ser escrito em parágrafo único e conter os seguintes elementos essenciais,
conforme formulário padrão disponibilizado: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e
Conclusões. Devem também ser indicadas entre 3 a 5 palavras-chave.
c) A primeira página deve conter apenas: o título do trabalho, as informações dos autores, o
resumo e as palavras-chave.
d) Os demais elementos do trabalho (introdução, referencial, metodologia, conclusão e
referências) devem ser apresentadas a partir da segunda página.
e) Os trabalhos devem ser submetidos pelo site da URI Erechim (www.uricer.edu.br) após
realização da inscrição para a Jornada de Estudos Empresariais e confirmação do pagamento, até
às 23h59min do dia 16/05/2022, conforme modelo padrão. O(A) responsável pelo envio deverá
acompanhar o status de seu trabalho na página do evento, cujo parecer sobre a aprovação,
necessidade de complementação ou reprovação do seu trabalho deverá constar até o dia
10/06/2022.
f) Em caso de necessidade de complementação, o mesmo deve ser refeito conforme as
solicitações dos Avaliadores até o dia 13/06/2022 e submetido novamente via página do evento
para nova avaliação.
g) Os trabalhos aprovados receberão por e-mail o template (modelo) para a confeccção dos slides,
necessários para a apresentação oral (também disponível para download no site da URI).
h) O trabalho completo pode conter entre 7 (sete) e 14 (quatorze) páginas (incluídas as
referências). Deve estar escrito em fonte 12, Times New Roman, espacejamento de linhas de 1,5.

Jornada de Estudos Empresariais 2022 – o amahã começa aqui

3.2 INFORMAÇÕES PARA OS AUTORES (RESUMO EXPANDIDO)
a) O resumo expandido deverá conter os seguintes elementos essenciais, conforme formulário
padrão disponibilizado: introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências.
b) No início da primeira página deve informar: o título do trabalho e as informações dos autores.
c) Os trabalhos devem ser submetidos pelo site da URI Erechim (www.uricer.edu.br) após
realização da inscrição para a Jornada de Estudos Empresariais e confirmação do pagamento, até
às 23h59min do dia 31/05/2022, conforme modelo padrão. O(A) responsável pelo envio deverá
acompanhar o status de seu trabalho na página do evento, cujo parecer sobre a aprovação,
necessidade de complementação ou reprovação do seu trabalho deverá constar até o dia
08/06/2022.
d) Em caso de necessidade de complementação, o mesmo deve ser refeito conforme as
solicitações dos Avaliadores até o dia 13/06/2022 e submetido novamente via página do evento
para nova avaliação.
g) Os trabalhos aprovados receberão por e-mail o template (modelo) para a confeccção do pôster,
necessário para a apresentação oral (também disponível para download no site da URI).
h) O resumo expandido deverá conter, no mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas
(incluídas as referências). Deve estar escrito em fonte 12, Times New Roman, espacejamento de
linhas de 1,5.
3.3 CASOS QUE PODEM LEVAR A REPROVAÇÃO DE UM TRABALHO
- trabalhos que não atenderam as especificações descritas como “Informações para os
Autores”;
- trabalhos cujas alterações (quando necessárias e comunicadas via site do evento) não
foram atendidas no tempo exigido;
- trabalhos que foram recebidos (como inscrição ou quando necessário como trabalho
alternado), fora dos prazos estabelecidos, ou ainda, fora dos padrões estabelecidos;
- trabalhos cujo professor Orientador do estudo não autorize por motivos justificados e
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deferidos pela Coordenação do Evento.
3.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
Atributos Avaliados

Peso

Apresentação dos elementos textuais: título, resumo e palavras chave (para os
artigos), introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, conclusão e
referências.
Cumprimento das normas para a elaboração e apresentação de trabalhos.

50%

Coerência e concisão do texto.

20%

Originalidade do trabalho e relevância do tema abordado.

10%

20%

3.5 COMUNICADO DA APROVAÇÃO DO TRABALHO
Os pareceres dos artigos serão disponibilizados via site do evento ao responsável pela
submissão do trabalho até o dia 08 de junho de 2022.
Os 15 melhores trabalhos aprovados na Modalidade Artigo (5 de cada curso) serão
indicados para apresentação nas plenárias. Os autores dos trabalhos selecionados devem definir
se apresentarão o trabalho na plenária ou se confccionarão o pôster (apenas uma das opções).
Os trabalhos da Modalidade Artigo não selecionados para as plenárias e os da Modalidade
Resumo Expandido deverão realizar a exposição do pôster (não participam da plenária).
A pontuação referente a cada trabalho será computada uma única vez, da seguinte forma:
- Modalidade Resumo Expandido (exposição do pôster): 10h de atividade complementar.
- Modalidade Artigo (exposição do pôster): 10h de atividade complementar.
- Modalidade Artigo (apresentação na plenária): 15h de atividade complementar.
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4 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE SLIDES E PÔSTERES DOS TRABALHOS ACEITOS PARA A
MOSTRA CIENTÍFICA
Os autores que tiverem sua inscrição efetivada e confirmação de aceite final dos trabalhos
deverão providenciar a confecção de sua apresentação em slides ou pôster, conforme modelo
(disponível no site do evento).
Datas importantes:
- Submissão/envio dos trabalhos: até as 23h59min do dia 31/05/2022
- Envio dos pareceres aos autores: 23h59min do dia 08/06/2022
- Reenvio dos trabalhos que necessitarem de ajustes: 23h59min do dia 13/06/2022
- Data da Mostra Científica para artigos: 20/06/2022, a partir das 19h
- Data da Mostra Científica para resumos expandidos: 20/06/2022, a partir das 19h
- Data da Plenária dos Artigos: 20/06/2022, a partir das 19h
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