1. Perfil esperado para os trabalhos submetidos
O EPA apresenta o resultado dos artigos produzidos no ciclo 2016-2018 dos
alunos dos cursos de graduação em Administração e áreas correlatas.
Encorajamos a submissão de artigos teórico-empíricos, ensaios teóricos, e
relatos técnicos , desenvolvidos no âmbito das ciências sociais aplicadas. Os
trabalhos devem representar o desenvolvimento de pesquisas científicas, ou
relatar o processo de implementação de uma tecnologia de gestão ou de uma
inovação tecnológica de outra natureza.
2. Eixos acadêmicos e temas de interesse o EPA tem dois eixos acadêmicos,
descritos a seguir:
a.Organização e Estratégia: Processos organizacionais, Gestão de pessoas;
Gestão estratégica; Gestão pública; Gestão da Inovação; Empreendedorismo;
Sustentabilidade.
b. Negócios e Operações: Gestão de operações; Marketing; Finanças;
Contabilidade; Negócios Internacionais; Aplicação de conhecimento científico
no mercado.
3. Formato dos trabalhos: A comissão científica do EPA não restringe o formato
de apresentação do conteúdo dos artigos, mas sugere a estrutura especificada
a seguir:
Título
a.

Resumo

b.

Palavras-chave, em número mínimo de três e máximo de cinco.

c.

Introdução e propósito central do trabalho

d.

Marco teórico

e.

Método de investigação, se pertinente

f.

Resultados, conclusões e suas implicações;

g.
Referências bibliográficas: todas as referências citadas no trabalho, e
formato ABNT.
As instruções para formatação são as seguintes:
- Papel: A4 (29,7 x 21 cm)
- Orientação do papel: retrato

- Margens:





superior - 3 cm
inferior - 2 cm
direita - 2 cm
esquerda - 3 cm

- Fonte: Times New Roman ou ARIAL, tamanho 12 em 100% e com
espaçamento normal
- Espaçamento: 1,5
- Texto: justificado
- Tamanho: No ato da submissão, cada autor deverá enviar apenas o artigo
completo em documento único de 4 a 8 páginas, incluindo título, resumo,
palavras-chave tabelas, figuras, referências e notas de final de texto.
- Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado
direito.
- O formato de submissão dos artigos manterá o envio de trabalho completo em
documento único de 4 a 8 páginas, em Word e PDF.
4. Apresentação oral dos trabalhos selecionados
a.Todos os trabalhos aprovados serão expostos em formato de painéis digitais
e discutidos em mesa-redonda no momento das sessões temáticas.
b.Pelo menos um autor deverá apresentar o painel digital e participar das
discussões na sessão temática em que o trabalho está inscrito.
c. As sessões temáticas serão coordenadas por um ou mais moderadores
convidados pela comissão científica do evento. Cabe aos moderadores
fomentar as discussões, abordando os trabalhos inscritos na sessão e
possibilitando a participação dos autores nas discussões.
Todos os trabalhos aceitos serão apresentados nos dias 28 e 29 de Maio de
2018, no período de 9h às 11h30 e de 20h30 às 22h, respectivamente.
A programação do evento está sujeita a alterações.
5. Elaboração dos painéis digitais
a.
Os painéis digitais devem ser elaborados em slides Power Point e salvos
em formato PDF.
b.

O painel digital poderá ser composto de até 5 (cinco) slides.

c.

O envio do painel só ocorrerá após a aprovação do trabalho, conforme
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6 . Processo de avaliação e comunicação do aceite
Os trabalhos submetidos ao EPA 2018 serão submetidos ao sistema de
avaliação por professores do curso de graduação em Administração e
pesquisadores da área de Administração, mestrandos e doutorandos do
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Unifor –
PPGA/UNIFOR. Os avaliadores serão designados pelos membros da comissão
científica conforme seus conhecimentos, tendo em vista sua aderência aos
eixos acadêmicos e temas de interesse, para ler e julgar os trabalhos.
Serão apreciados os trabalhos pertinentes à sessão temática à qual estão
vinculados. Esse processo obedecerá aos seguintes critérios, sendo atribuídas
notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para cada critério:
I) Relevância da temática.
II) Atualidade e originalidade da proposta apresentada.
III) Adequação e qualidade da introdução do trabalho.
IV) Descrição da metodologia.
V) Consistência teórico-prática do trabalho.
VI) Análise dos dados ou dos resultados obtidos com a experiência.
VII) Conclusões: fundamento, coerência e alcance.
VIII) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade).
Serão aceitos os trabalhos com média maior ou igual a 6,0 (seis).Os trabalhos
aceitos e apresentados no evento serão publicados posteriormente nos anais
digitais do V EPA.
7. Comissão científica
A comissão científica é formada por professores cujas carreiras estão
relacionadas ao campo da Administração. Esses professores têm produção
acadêmica associada aos eixos acadêmicos definidos para o evento.
a.

Coordenador: Professora Doutora Marina Dantas

Eixo Temático Organização e Estratégia: Professora Doutora Daiane
Neutzing ;Eixo Temático Negócios e Operações: Professor Doutor Milton
Sousa Filho Viana.
b.

8. Calendário:
a.Publicação do edital em 9 de abril de 2018.
b.Período para submissão dos trabalhos via Unifor Online: 09 de abril de 2018
a 09 de maio de 2018 somente, não ocorrerá prorrogação desta data.
c. Período para avaliação: 9 a 20 de maio de 2018.
d.Data de publicação dos resultados: 21 de maio de 2018.

