
 
REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

1. Edital publicado em 08/08/2017.  
2. Edital retificado em 15/10/2017 (inclusão de formatação, estruturação dos artigos 
e adicionais). 

 
1. DA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO 

 

1.1 O Encontro Brasileiro dos Administradores e Acadêmicos de Administração 
(EBA®) é uma iniciativa do Grupo Menu, dirigido a estudantes e profissionais 
de Administração e áreas correlatas. A edição 2018 do evento será realizada 
entre os dias 30 de março a 01 de abril, no Centro de Convenções de Natal, 
localizado na Avenida Deodoro da Fonseca, 235 - Petrópolis, Natal - RN, 
59012-240, e será regida pelo presente regulamento. 

 

2.  SUBMISSÃO E PRAZOS 

 

2.1 Os artigos encaminhados ao EBA serão aceitos na modalidade de artigos, 
versando sobre questões didático-pedagógicas, nas seguintes áreas 
temáticas: Gestão de Pessoas, Sustentabilidade, Gestão Empresarial, 
Marketing, Gestão de Serviços, Empreendedorismo, Ética na Administração, 
Modelos de Negócios, Planejamento Estratégico, Inovação e Gestão Pública.  

2.2 A submissão fica limitada em até 2 artigos por autor e/ou coautores.  
2.3 Fica vedada a participação de qualquer pessoa que componha a organização 

do EBA, visando a transparência do evento.  
2.4 A submissão de artigos poderá ser feita até o dia 26 de janeiro de 2018.  
2.5 Os artigos deverão ser enviados através do endereço www.ebaeuvou.com.br 

na aba “Artigo” impreterivelmente até às 23h59 (horário oficial de Brasília), do 
dia 26 de janeiro de 2018. Não serão aceitos artigos enviados após o horário 
estabelecido no item anterior. 

 

3.  FORMATO DOS ARTIGOS 

 

3.1 Os artigos submetidos devem, obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação, apresentar o seguinte formato em sua edição:  
- Editor de texto: Word 6.0 ou posterior; 
- Tamanho do papel: A4 (29,7 x 21 cm); 
- Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm;  
- Fonte e corpo do texto: Arial, corpo 12; 
- Espaçamentos: Simples (entre caracteres, palavras e linhas);  
- Conteúdo da primeira página: o nome da área temática e o título 
(centralizado) para qual o artigo será submetido para avaliação;  
- Conteúdo da segunda página: o resumo e o abstract com no mínimo 10 e no 
máximo 15 linhas, em um único parágrafo e até 4 palavras-chave/Key-Words;  
- Conteúdo das páginas subsequentes: o artigo deverá contar com no máximo 
12 (doze) páginas, incluindo as duas páginas iniciais já citadas, ilustrações, 
referências, anexos e notas;  
- Idioma: Serão aceitos artigos em português e seu respectivo resumo 
submetido em português e inglês, como também em outra língua (espanhol, 
francês, ou outra de interesse dos autores); 
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- Estrutura do artigo: deverá conter introdução, objetivos, justificativa, 
referencial teórico/revisão de literatura, material e métodos, resultados/ 
discussão, conclusão e referências bibliográficas; 
- Formatação: seguirá as normas vigentes da ABNT;  
- Tamanho do Arquivo: após a edição, o artigo deverá ser transformado e 
enviado em formato PDF com o tamanho máximo de 5Mb. 

 
4. AUTOR E COAUTORES 

 

4.1 A identificação não deverá constar no corpo do texto, sob pena de 
desclassificação. Por essa razão, certifique-se de que seu trabalho não 
contenha identificação explícita (nome digitado no corpo do trabalho ou em 
seu resumo) nem identificação oculta.  

4.2 O conteúdo dos artigos e as informações prestadas na inscrição e nos textos 
são de inteira responsabilidade dos autores e coautores, com as implicações 
legais de acordo com a Legislação Brasileira.  

4.3 Todos os artigos aprovados e selecionados serão apresentados durante o 
evento em formato pôster. O autor responsável pelo envio do artigo deverá 
certificar-se de ter preenchido corretamente os dados dos coautores do artigo, 
pois os artigos aprovados terão as informações utilizadas, sem alterações, em 
todo o material do evento. E, uma vez submetidos, os trabalhos não poderão, 
em hipótese alguma, sofrer modificações no texto, retirar ou acrescentar 
nome de autor ou coautor.  

4.4 Fica limitada a quantidade de 1 autor e até 3 coautores por artigo, incluindo 
professores, orientadores e/ou profissionais/colaboradores que auxiliarem em 
qualquer etapa da construção do artigo. 

 

5.  AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

5.1 A Coordenação Científica irá nomear uma comissão com profissionais 
especializados na área em questão. Cada artigo será avaliado seguindo os 
critérios pré-estabelecidos pelas normas do presente regulamento, e da 
qualidade técnico-científica. 

 

6. RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
 

6.1 Serão aprovados 20 artigos científicos para apresentação em formato pôster.  
6.2 Será divulgada a lista dos artigos aprovados em 07 de março de 2018 no 

endereço www.ebaeuvou.com.br e/ou nas redes sociais do evento (Instagram 
e Facebook).  

6.3 Na mesma data, os autores receberão uma comunicação por e-mail sobre o 
resultado da avaliação (cabe aos autores inserirem seus e-mails de forma 
correta no momento da submissão dos artigos, pois é através dele que toda a 
comunicação será feita).  

6.4 Os autores que tiverem seus artigos aprovados deverão responder o e-mail 
confirmando que estarão presencialmente na exposição até 14 de março de 
2018. Caso não haja confirmação o artigo será desclassificado, classificando 
o artigo de posição 21º, e assim sucessivamente, até que a quantidade de 20 
artigos seja alcançada. 
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6.5 Os autores deverão efetuar suas inscrições até 18 de março de 2018, tanto 
os aprovados na primeira chamada quanto os aprovados na segunda. Vale 
ressaltar que as inscrições poderão ser encerradas antecipadamente caso 
sejam esgotadas, cabe ao apresentador programar-se antecipadamente.  

6.6 A apresentação dos artigos selecionados dar-se-á somente mediante a 
confirmação da inscrição do autor ou, de pelo menos, um dos coautores, e 
não poderá ser apresentado por outra pessoa que não seja autor e/ou 
coautores. 

 

7. APRESENTAÇÕES 

 

7.1 Após o recebimento de aprovação e aceite dos artigos, os responsáveis 
deverão adaptá-lo para o formato em pôster (será enviado modelo por e-mail 
aos os artigos aprovados), que deverá adotar os seguintes critérios:  

- Formato pôster deverá, obrigatoriamente, ter as dimensões de 110 cm de 
altura por 90 cm de largura (110cm x 90cm).  
- Deve conter introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico/revisão 
de literatura, material e métodos, resultados/discussão, conclusão e 
referências bibliográficas.  
- Na parte superior, em destaque, deve constar o Título do Trabalho 
(centralizado, letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 48) e nome 
completo dos autores e do orientador (justificado, letras maiúsculas e 
minúsculas, tamanho da fonte 40).  
- Abaixo do título deve constar a titulação e a filiação institucional dos 
autores (justificado, letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 32).  

7.2 Os autores do trabalho deverão permanecer junto ao pôster durante todo o 
período de exposição, respondendo às arguições feitas pela Comissão 
Científica e/ou de outros participantes do evento.  

7.3 A apresentação dos pôsteres será feita no dia 31 de março de 2018, sábado, 
das 09 às 11h.  

7.4 A Coordenação do evento disponibilizará suportes para a exposição dos 
pôsteres durante a apresentação. 

 

8. DESCLASSIFICAÇÃO 

 
8.1 Não estiverem de acordo com a formatação estipulada nos itens 3 e 7 deste 

regulamento.  
8.2 Possuírem qualquer tipo de identificação dos autores e coautores no corpo do 

texto, explícita ou identificação oculta, conforme item 4 deste regulamento.  
8.3 Não cumprirem qualquer um dos prazos discriminados nos itens 2 e 6 deste 

regulamento. 
 

 

9. CERTIFICADOS 

 

9.1 Os certificados serão enviados por e-mail em até 30 dias úteis após o término 
do evento.  

9.2 Os nomes constantes em cada certificado serão exatamente os que estarão 
cadastrados no sistema no ato da submissão. Portanto, certifiquem-se da 
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inserção do nome completo e correto de cada autor, uma vez que não será 
possível fazer retificação posterior.  

9.3 Serão expedidos os seguintes certificados: 
- Certificado de Congressista para os inscritos; 
- Certificado de Autor de artigo/pôster; 
- Certificado de Apresentador.  

9.4 Não será emitido nenhum certificado além dos descritos acima aos autores 
que confirmarem participação, e por qualquer motivo não puderem 
comparecer no dia e horário estipulado no presente regulamento. 

 

10. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

10.1 A organização do evento se abstém de todas e quaisquer responsabilidades 
quanto às informações de autoria informadas no ato da submissão do artigo.  

10.2 A inscrição, hospedagem, transporte e alimentação serão de inteira 
responsabilidade dos autores e coautores que tiverem seus artigos 
selecionados para apresentação durante o evento.  

10.3 Todos os casos omissos serão solucionados pela Coordenação Científica 
e/ou Geral do evento. Em caso de dúvidas/questionamentos, basta 
encaminhar e-mail para o endereço cientificoeba@gmail.com. 

 
 
 
 

Maceió, 26 de julho de 2017 
 

 

Simone Oliveira 
Coordenadora Científica 

Administradora, CRA/AL 1-2551 
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