EDITAL: 012010

Com o objetivo de incentivar a pesquisa científica na área contábil, o curso de Ciências Contábeis
das Faculdades Integradas de Itararé, vem através deste edital, divulgar o regulamento para a I
submissão de artigos para a Semana de Estudos Contábeis 2011, que acontecerá no auditório
Newton Marques de 25 a 29/04/2011:
- Os artigos deverão ser escritos individualmente ou por até três autores e orientados por professor
referente a área. Todos os artigos submetidos, primeiramente, serão selecionados através de
avaliação por professor referente à área da disciplina a qual enquadra-se o assunto pesquisado.
- Serão selecionados 12 (doze) artigos para apresentação para banca julgadora, nos dias 26, 27 e
28/04/2011, onde serão classificados os três melhores artigos.
- O artigo será apresentado por apenas um autor e a apresentação deverá ter duração de 10 (dez) a
15 (quinze) minutos.
-Os três primeiros lugares serão premiados com prêmios que ainda serão definidos nos próximos
editais sobre a semana em questão.
- Todos os artigos protocolados por alunos do curso de Ciências Contábeis terão direito a crédito de
10 (dez) horas complementares e todos aqueles que forem selecionados entre os 12 (doze) terão
direito a crédito de mais (dez) horas complementares e certificado de participação.
- Os artigos deverão conter no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) páginas escritas. O modelo de
formatação encontra-se na página das faculdades.
-As datas para protocolo dos artigos serão 25 e 26/11/2010, na Central de Atendimento das
Faculdades Integradas de Itararé. Deverão ser protocolados 2 (dois) arquivos em um CD, formato
pdf: o primeiro arquivo com nomes dos autores e co-autores e o segundo arquivo sem os nomes.
-Os artigos selecionados para apresentação serão divulgados na terça-feira, 18/03/2011, pelo site
das Faculdades Integradas de Itararé.
-As linhas de pesquisa (áreas temáticas) são:
1. Custos
1.1 Contabilidade de Custos
1.2 Análise de Custos
1.3 Sistemas de Custeio
1.4 Gestão de Custos

2. Finanças
1.1 Análise de Balanço
1.2 Fluxo de Caixa
1.3 Planejamento e Orçamento
1.4 Análise dinâmica
1.5 Orçamento de Capital

3. Tributos
3.1 Contabilidade Tributária
3.2 Planejamento Tributário
3.3 Regimes de tributação
3.4 Arrecadação e repartição de tributos

-Não serão aceitos trabalhos de outras áreas temáticas além daquelas estabelecidas neste edital.
-Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a versão protocolada
será definitiva.
-Não serão permitidas substituições dos trabalhos protocolados.
-Será cobrada uma taxa de R$ 3,00 (três reais) por autor do trabalho no ato do protocolo.
-Em hipótese alguma será permitido protocolar o trabalho em outra data qualquer além das que
constam no presente edital.

Itararé, 24 de agosto de 2010.

