XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

REGRAS PARA SUBMISSÃO
Para enviar seu Artigo você deverá entrar com seu CPF e
Senha e escolher a opção Envio de Artigos - Enviar Artigo.
ATENÇÃO!
Para apreciação dos artigos deverá ser pago a taxa de
avaliação dos trabalhos científicos até a data limite de submissão.
Somente artigos com a taxa efetivamente paga serão analisados.

1 - ÁREAS TEMÁTICAS:














Administração Pública
Empreendedorismo
Ensino, Pesquisa e Capacitação Docente em Administração
Finanças e Economia
Gestão da Sustentabilidade
Gestão de Informações e Tecnologia
Gestão de Operações e Logística
Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho
Gestão de Processos e Qualidade
Liderança
Marketing
Teoria Geral da Administração
Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro.
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2 - Formato dos Artigos:


O artigo deverá ser enviado no formato "docx" tendo no máximo
1 Mb;



Um artigo poderá ter, no máximo, 5 (cinco) autores;



O corpo do artigo deve ter, no máximo, 4.000 palavras e
respeitar as regras de formatação disponíveis no site do evento
e no modelo de artigo, sob pena de ser desconsiderado (não
avaliado);



Somente serão aceitos para avaliação os artigos que se
enquadrem em uma das Áreas do CONAD e que sigam o
Modelo de Formatação estabelecido pelo evento;



Utilizar o arquivo modelo para redigir o texto, respeitando o
padrão de margem e rodapé com o logotipo do CONAD 2018.



Os trabalhos serão submetidos exclusivament e pelo sistema de
submissão do CONAD, impreterivelmente até às 23:59 (horário
oficial de Brasília), do dia 30/04/2018.

3 - Submissão e Aprovação:
A - Sessão Temática “Sessão Oral”
Não há limite para o número de artigos completos ou resumos
expandidos a serem enviados.
O autor deverá selecionar qual tipo de sessão temática deseja
apresentar seu artigo “Sessão Oral” para artigos completos.
Serão selecionados os artigos com nota de avaliação mais
alta, obedecendo a nota mínima para o aceite do artigo dados
pelos avaliadores Ad hoc mínimo de 7, em uma escala de 0 a 10.
Não serão alteradas autorias (inclusões ou exclusões de
autores) após o encerramento do processo de submissão.
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Não é permitido alterações no trabalho e formatação após a
submissão, sendo que a correta formatação e correção ortográfica
são de responsabilidade dos autores.
Para o Artigo completo, o limite é de 4000 palavras.
Para o resumo expandido, o limite são 4 páginas.
Envios e trabalhos fora do padrão serão eliminados.
A análise dos artigos apenas acontecerá mediante o pagamento
da

taxa

de

avaliação

efetuada

até

o

dia

30/04/2018.

Sendo

desconsiderados os trabalhos que não efetuarem tal pagamento.

4- Condições Gerais sobre os Artigos Enviados
A Publicação do Artigo nos Anais do XXIII CONAD será realizada:
1 - Após o pagamento da taxa de avaliação do artigo ou resumo (valor
individual, sendo 1 (uma) taxa para cada Trabalho Submetido), no valor de R$
80,00 (oitenta reais), até a data limite de submissão para avaliação, bem como
da sua aprovação;
2 - Deverá providenciar obrigatoriamente, a inscrição no XXIII CONAD,
de pelo menos de 1 (um) membro de cada Artigo, sendo vedado a mesma
inscrição para os demais artigos (aprovados).
3 - O artigo deverá ser apresentado por um autor ou co-autor durante o
CONAD em data e local a ser definido pela Comissão.
A apresentação do artigo poderá ocorrer nos dias 27, 28 ou 29
de setembro de 2018, sendo divulgado o dia e hora e local de
apresentação até 15 dias antes no inicio do evento.
Não serão aceitas alterações, de qualquer natureza, nos artigos
submetidos após o encerramento do processo de submissão.
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Os artigos deverão ser inéditos e de autoria própria para fins de
publicação nos Anais do CONAD 2018. A responsabilidade sobre
ineditismo

e

autoria

é

exclusiva

dos

autores,

sob

pena

de

impedimento de apresentações futuras no CONAD ou outras sanções
legais que se apliquem. A organização do CONAD, o Comitê
Científico e a Diretoria da AGAD condenam ações que possam ser
consideradas cópia, plágio ou equivalentes .
Os artigos somente serão apresentados no CONAD 2018, e
será publicado nos Anais, com o devido pagamento da taxa de
submissão, e com inscrição no Congresso de pelo menos um autor do
referido artigo, e que sejam respeitados os prazos estabelecidos no
cronograma de datas importantes.
Para fazer jus a sua publicação, seja ele Resumo expandido ou
Artigo completo, é obrigatório sua apresentação no evento. Trabalhos
aprovados e não apresentados, será excluído dos anais do evento.
A Taxa de Submissão de artigos é para cada artigo submetido
(Por Exemplo, se enviar 2 artigos, serão gerados 2 taxas). Não serão
restituídos valores da taxa de submissão de artigos reprovados.
Os artigos aprovados serão publicados nos ANAIS do CONAD Congresso Nacional de Administração com registro no ISBN, em até
60 (sessenta dias) dias após a apresentação, onde será divulgado no
site oficial do evento.
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5 – Calendário:
Datas Importantes - Artigos Científicos
Atividade

Data

Início da Submissão de Artigos

15 de Fevereiro de 2018

Fim da Submissão de Artigos

30 de Abril de 2018

Prazo Final para o Pagamento da Taxa de Avaliação
dos Artigos

30 de Abril de 2018

Resultado dos Trabalhos Aceitos para Apresentação/
Publicação

25 de Julho de 2018

Prazo Final para que os Autores realizem a
Inscrição no Congresso Nacional de Administração

15 de Agosto de 2018

