
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000,  ICÓ - CE 
Contato: (88) 3561 9200 |  Web: www.univs.edu.br 

EDITAL 01/2022 

 

Dispõe a respeito da abertura das inscrições  

e estabelece normas relativas à participação  

no I Congresso de Contabilidade do  

Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS. 

A Coordenação do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Vale do Salgado, 

no uso de suas atribuições regimentais, torna público, através do presente edital à abertura das 

inscrições e estabelece normas relativas à participação no I Congresso de Contabilidade, a ser 

realizado no período de 05 e 06 de maio de 2022, em formato presencial. 

1. DOS OBJETIVOS:  

1.1 Sensibilizar a comunidade acadêmica para as práticas de trabalhos científicos; 

1.2 Divulgar os trabalhos de pesquisadores / docentes / discentes do Centro Universitário Vale do 

Salgado na área de Ciências Contábeis;  

1.3 Incentivar e intensificar a cultura científica, bem como aprimorar o processo de ensino 

relacionado à produção científica;  

1.4 Promover a integração ensino – pesquisa dos discentes e docentes do curso de Ciências 

Contábeis do Centro Universitário Vale do Salgado e proporcionar o intercâmbio científico entre 

discentes e docentes. 

2. DO PÚBLICO ALVO:  

2.1 Discentes e Docentes do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Vale do Salgado;  

2.2 Pesquisadores em Geral.  

 

3. DOS GRUPOS DE REFLEXÃO CONTÁBIL - GRC: 

3.1 Os Grupos de Reflexão Contábil são espaços de reflexão sobre temáticas relacionadas às 

Ciências Contábeis, propostos por Docentes, com a participação de discentes que desenvolvem ou 

desenvolveram pesquisas na área, visando promover um intercâmbio entre as reflexões e propor 

novos rumos para a pesquisa científica em Ciências Contábeis. 

3.2 São temáticas dos Grupos de Reflexão Contábil - GRC: 

3.2.1 GRC 1: Docência, formação, ética e responsabilidade social na profissão contábil; 

3.2.2 GRC 2: Contabilidade e Gestão Financeira, Ferramentas de análises e Tecnologia na prática 

contábil; 

3.2.3 GRC 3: Controladoria estratégica, BSC e controladoria como ferramenta de gestão; 

3.2.4 GRC 4: O Direito e suas vertentes na atuação contábil; 

4. DO LOCAL DO EVENTO:  

4.1 O evento acontecerá no Prédio Principal e Anexo do Centro Universitário Vale do Salgado. 
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5. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO:  

5.1 As inscrições do evento se darão nos dias 05 e 06 de maio 2022, sendo realizadas 

presencialmente no local do evento; 

5.2 As inscrições para submissão de trabalhos científicos no I Congresso de Contabilidade 

acontecerão entre os dias 31 de março a 13 de abril de 2022, sendo realizadas exclusivamente 

via internet, através do endereço eletrônico: (http://www.fvscopex.com) 

5.3 No ato da inscrição, o participante deverá informar o Grupo de Reflexão Contábil do 

trabalho, conforme descrito no item 3.2 deste edital; 

5.4 As inscrições são de caráter gratuito.  

5.5 Para fins de comprovação, todos os autores deverão estar devidamente inscritos no 

evento; 

5.5 No ato da inscrição, o participante deverá identificar se será o autor principal ou apenas coautor 

do trabalho; 

5.6 Os participantes que não inscreverem trabalhos ou tenham trabalhos submetidos reprovados, 

poderão manter a inscrição como ouvintes nos GRC’s. 

6. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:  

6.1 Os trabalhos deverão ser submetidos conforme as orientações deste edital; 

6.2 As submissões se darão no período de 31 de março a 13 de abril de 2022; 

6.3 As submissões serão realizadas através do endereço eletrônico (http://www.fvscopex.com); 

6.3.1 Todos os alunos e professores do Centro Universitário Vale do Salgado já estão devidamente 

cadastrados no sistema. O padrão de acesso segue as seguintes orientações: 

6.3.2 Para os professores, o login corresponde ao número do CPF e a senha corresponde aos 03 

(três) primeiros números do CPF acompanhados de @univs;  

6.3.3 Para os alunos, o login corresponde ao número do CPF e a senha corresponde ao número de 

matrícula do aluno (Matriculados e Egressos); 

6.4 Os demais participantes, que serão classificados como “Público Externo” deverão realizar o 

cadastro no sistema. 

6.4.1 Ao entrar no sistema para submissão o participante deverá seguir os seguintes passos: 

 ● Efetuar Login → Eventos Científicos → Submeter Trabalho. 

6.4.2 No ato da submissão, será obrigatório informar o número do CPF de todos os autores 

do trabalho; 

6.5 Para submissão dos trabalhos todos os participantes deverão estar devidamente cadastrados no 

Portal COPEX; 

6.6 Cada participante, devidamente inscrito, poderá submeter até 01(um) trabalho como autor 

principal e até 05(cinco) como coautores; 

6.7 Todos os trabalhos deverão conter até 04 (quatro) autores, incluindo o professor orientador; 

6.8 Todos os trabalhos deverão ser digitados na Fonte Times New Roman, tamanho 12 para o 

corpo do texto e tamanho 16 para o Título do Trabalho (negrito). As margens deverão ser 

configuradas em: superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, alinhamento justificado e 

espaçamento simples, contendo entre 300 a 500 palavras, sem referências, conforme modelo 

disponibilizado no endereço eletrônico www.univs.edu.br; 

6.9 Para fins de avaliação, no ato da submissão do trabalho, deverão ser enviadas, 02 (duas) cópias 

do trabalho, sendo uma em formato Word com a devida identificação dos autores no corpo 

do texto e a outra, em formato PDF sem a identificação dos autores no corpo do texto 

6.10 Os trabalhos submetidos serão analisados pela Comissão Científica, composta por Docentes 

do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Vale do Salgado, conforme temática do 

Grupo de Reflexão Contábil. 

http://www.fvscopex.com/
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7. DAS MODALIDADES DE SUBMISSÃO  

7.1 Poderão ser submetidos Trabalhos na Modalidade de Resumo simples. 

7.2 O modelo de submissão estará disponível como Anexo a este Edital. 

8. DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS  

8.1 Os trabalhos aprovados serão apresentados durante a realização do I Congresso de 

Contabilidade, em cronograma a ser publicado em até 26 de abril de 2022. Este cronograma estará 

disponível no site do Centro Universitário Vale do Salgado (www.univs.edu.br), flanelógrafos da 

instituição e mídias sociais do curso; 

8.2 Os trabalhos submetidos serão apresentados na modalidade Comunicação Oral; 

8.3 Para cada trabalho inscrito poderá se apresentar o relator, o autor principal ou um dos 

coautores, durante a sessão do GRC; 

8.4 Cada relator terá o tempo de até 10 (dez) minutos para sua apresentação no GRC; 

8.5 Os professores coordenadores do GRC assumirão o papel de mediador e debatedor. Cabendo 

ao mediador organizar as apresentações conforme o cronograma e ao debatedor colher as 

informações relevantes dos trabalhos, realizar apontamentos e apontar reflexões sobre a temática 

e os trabalhos apresentados; 

8.6 Serão permitidas reflexões e contribuições entre os pares. 

9. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS  

9.1 Os trabalhos resultantes de pesquisas concluídas, apresentados no GRC e aprovados pela 

Comissão Científica e que receberem parecer favorável para a publicação serão enviados para a 

publicação nos Anais do I Congresso de Contabilidade do Centro Universitário Vale do Salgado; 

9.2 A Coordenação de cada GRC indicará um trabalho, conforme avaliação, para que seja 

organizado em formato de artigo científico e será enviado para publicação na Revista 

Interdisciplinar Encontro das Ciências. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do I Congresso de 

Contabilidade do Centro Universitário Vale do Salgado;  

10.2 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário.  

Icó – Ceará, 31 de março de 2022.  

 

Prof. Esp. Adriano Alves de França 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

 

http://www.univs.edu.br/
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TÍTULO DO TRABALHO 

 

Autor1; Autor2; Autor3; Autor4 

 

RESUMO 

Introdução (apresentação do tema e justificativa 
implícita).................................................................................................................
........, Objetivos…………………………...……………………………………………, 
Metodologia……………………………………………………………………….……, 
Resultados e Discussão (apresentar os resultados alcançados e as discussões 
realizadas na pesquisa)...................................................................., 
Considerações Finais………………………………………………………………...  

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5. (300 a 
500 palavras, sem referências). 
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