
 

 

 

 

PRÊMIO XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO 

DISTRITO FEDERAL – 2021 

Brasília – Distrito Federal 

 
REGULAMENTO PRÊMIO XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO 

DISTRITO FEDERAL - CRCDF 

Art. 1º. O Prêmio XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal – CRCDF tem por 

objetivo incentivar a produção científica entre professores e alunos do curso de Ciências 

Contábeis de Instituições de Ensino Superior e profissionais regularmente inscritos no Sistema 

CFC/CRC’s, debatendo temas atuais e relevantes para a área contábil. 

Parágrafo 1º. O Prêmio XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal – CRCDF 

terá sua realização, avaliação e premiação sob a responsabilidade do Conselho 

Regional de Contabilidade do Distrito Federal – CRCDF e da Academia de Ciências 

Contábeis do Distrito Federal – ACiConDF. 

Parágrafo 2º. Cabe à Comissão Avaliadora analisar se o trabalho enviado atende ao 

requisito de tema atual e relevante para a área contábil. 

Parágrafo 3º. Poderão concorrer trabalhos individuais ou em grupos de no máximo 04 

(quatro) autores/coautores. 

Capítulo II – Da Premiação 

 
Art. 2º. Serão selecionados pela Comissão Julgadora para apresentação três trabalhos 

científicos e três trabalhos profissionais. A Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal 

– ACiConDF efetuará o pagamento dos prêmios aos dois melhores trabalhos avaliados de cada 

categoria (científica e profissional) e concederá menções honrosas para o terceiro lugar. A 

premiação dos vencedores será a seguinte: 



 

a) Certificado e o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o 1º colocado de cada 

categoria (científica e profissional); 

b) Certificado e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o 2º colocado de 

cada categoria (científica e profissional); 

c) Menção honrosa para o 3º colocado de cada categoria (científica e profissional). 

 
d) Os demais trabalhos selecionados e classificados receberão certificado. 

 
Capítulo III – Prazos e Documentos para Inscrição 

 
Art. 3º. O envio dos trabalhos para o Prêmio XIII Convenção de Contabilidade do Distrito 

Federal – CRCDF terá início a partir da data da publicação (previsto para julho/2021) e a 

submissão finalizada até as 18 horas do dia 31 de agosto de 2021, horário de Brasília. 

Art. 4º. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: cursoseventos@crcdf.org.br, 

juntamente com os itens abaixo: 

a) Identificação da categoria: (1) Científica; ou (2) Profissional; 

b) Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo autor ou coautor; 

c) No caso da categoria profissional: número do registro profissional de todos os 

envolvidos; e 

d) Envio de 02 (dois) arquivos, sendo 01 (um) em formato Word (com identificação) 

e 01 (um) em formato PDF (sem identificação), segundo as regras 

estabelecidas. 

Parágrafo 1º. Para que o trabalho esteja apto para concorrer ao Prêmio, é necessário 

que o e-mail enviado tenha sido respondido pela Comissão Julgadora, acusando o 

recebimento e o preenchimento dos requisitos listados anteriormente. 

Parágrafo 2º. A falta do envio de qualquer um dos documentos relacionados no Art. 4º 

ou a inobservância de alguma das regras estabelecidas para o envio dos trabalhos 

ensejará a desclassificação dos mesmos. 

Capítulo IV – Regras para Envio dos Trabalhos – CATEGORIA CIENTÍFICA 

 
Art. 5º. Não haverá restrição a trabalhos que tenham sido submetidos ou 

outros congressos e conferências. 

apresentados em 

mailto:cursoseventos@crcdf.org.br


 

Art. 6º. Os trabalhos devem ser elaborados segundo a norma APA e serão submetidos para 

avaliação cega por pares (double blind peer review). Para tanto, devem ser enviados dois 

arquivos, observando os seguintes requisitos: 

a) O arquivo em Word (com identificação) deve ser elaborado da seguinte forma: 

• O trabalho deve conter no máximo 15 (quinze) páginas, já incluídos os anexos 

e as referências bibliográficas, sendo que as páginas de todo o trabalho devem 

estar devidamente numeradas no canto superior direito, digitadas em editor de 

texto Word, em um único lado da folha. 

• A formatação de todo o trabalho deve estar nas seguintes condições: 

✓ Papel: A4 (210 x 297 mm). 

✓ Fonte: Times New Roman, tamanho 12. Nas citações com mais de 03 

(três) linhas, notas de rodapé, figuras, gráficos, quadros legendas e tabelas a 

fonte deve ter o tamanho 10. 

✓ Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. 

✓ Parágrafos / Espaçamento: simples e sem espaço entre parágrafos. 

✓ Entrada de parágrafo: 1,25 cm. 

✓ Margens: superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm. 

✓ Os títulos (todas as letras maiúsculas) e subtítulos (somente a primeira 

letra de cada palavra em maiúsculo) do trabalho devem ser numerados e 

negritados. 

• Folha de rosto em arquivo separado, com os seguintes dados: Título do 

trabalho (todas as letras maiúsculas) centralizado e negrito. 

• Nome do autor ou autores em negrito. 

• Titulação do autor ou dos autores, sem negrito. 

• Vínculo institucional do (s) autor (es) com endereço, e-mail e telefone para 

contato. 

• Resumo (sem entrada de parágrafo e texto corrido), entre 10 e 20 linhas. 

• Palavras-chave (três a cinco, separadas por ponto e vírgula). 

• O texto deve apresentar seis seções: Introdução, Marco Teórico, Metodologia, 

Resultados/Achados, Considerações Finais e Referências (apenas devem ser 

relacionadas às expressamente citadas no estudo). 



 

b) O arquivo em PDF (sem identificação) deve ser elaborado da seguinte forma: 
 

• O arquivo em PDF repete o primeiro, mas com a exclusão dos dados do (s) 

autor (es), quais sejam: nome, titulação e vínculo institucional; 

• O arquivo deverá respeitar o limite máximo de 15 (quinze) páginas, já incluídos 

anexos e as referências bibliográficas e observando os critérios de formatação 

previstos no item “a”. 

 

Capítulo V – Regras para Envio dos Trabalhos – CATEGORIA PROFISSIONAL 

 
Os trabalhos da Categoria Profissional devem observar as mesmas regras de formatação dos 
trabalhos científicos, apresentando, contudo, a seguinte estrutura: 

a. Escopo 

b. Descrição do fenômeno 

c. Possíveis soluções 

d. Resultados esperados 

 
Capítulo VI – Comissão Julgadora e Dos Critérios de Avaliação 

 
Art. 7º. A Comissão Julgadora será composta por professores integrantes dos quadros das 

Instituições de Ensino Superior (IES), membros da ACiConDF e profissionais integrantes da 

Comissão Organizadora da XIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal. Os nomes 

dos avaliadores serão revelados quando da divulgação do resultado final do Prêmio XIII 

Convenção de Contabilidade do Distrito Federal – CRCDF. 

Capítulo VII – Cerimônia de Entrega dos Prêmios 

 
Art. 8º. Os nomes dos autores dos trabalhos selecionados e classificados em cada categoria 

serão previamente divulgados no sítio do CRCDF e no site da ACICON-DF, cujos trabalhos 

serão apresentados presencial ou de forma remota, a definir, durante a XIII Convenção de 

Contabilidade do Distrito Federal – CRCDF - 2021, em Brasília-DF. 

Art. 9º. A solenidade de premiação ocorrerá durante a XIII Convenção de Contabilidade do 

Distrito Federal – CRCDF, ocasião em que será divulgada a classificação de cada um dos 

trabalhos selecionados em cada categoria. 

Art. 10. O material encaminhado para a inscrição ao Prêmio XIII Convenção de Contabilidade 

do Distrito Federal – CRCDF não será devolvido. 



 

Art. 11. Os vencedores do Prêmio, incluindo os com menção honrosa, autorizam, 

automaticamente, as entidades realizadoras do prêmio, sem ônus, a editar, publicar, reproduzir 

e divulgar, por meio de jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet, vídeo, ou outro recurso 

audiovisual, suas imagens e vozes e o conteúdo dos trabalhos premiados, de forma total ou 

parcialmente. 

Art. 12. Todos os candidatos são responsáveis pela autoria e conteúdo do trabalho 

encaminhado, não cabendo qualquer responsabilidade aos realizadores do certame por 

eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 
 
 

Brasília, 06 de julho de 2021. 
 
 

 

Contador Daniel C. Fernandes 

Presidente do CRCDF 

 

 


