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EDITAL CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO CRA-AM 2019 
 

Seleção pública de Artigos Científicos escritos por toda comunidade acadêmica 
(Profissionais e estudantes)  cujo tema de estudo seja "Gestão e Tecnologia”. 
 

O Conselho Regional de Administração do Amazonas torna público o presente Edital e 
convoca os interessados e habilitados, a apresentarem artigos científicos que tratem do 
tema: "Gestão e Tecnologia”, na área de conhecimento da Ciência Administração, para que 
sejam submetidos à análise e seleção e, posteriormente, publicados na 10a Edição dos 
Cadernos de Administração CRA-AM, a ser publicada no segundo semestre de 2019. O 
presente Edital foi estabelecido nos seguintes termos: 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. Apresentação 
 

A primeira publicação “Cadernos de Administração CRA-AM” foi lançada em 2006, em 
Manaus, com a proposta de dar início a uma seqüência de artigos com caráter 
estritamente científico na área da Ciência da Administração, cujos autores deveriam ser 
obrigatoriamente administradores profissionais.  

Percebeu-se, todavia, a partir da 3ª Edição, que poderíamos ampliar o escopo do Edital 
e incluir os acadêmicos em formação dos cursos de Administração do Amazonas e 
Campos Conexos* (*Conferir os cursos nas Resoluções Normativas CFA N. 505 e 506 
de 11 de Maio de 2017, disponível no site do CFA – www.cfa.org.br). Assim 
procedemos e chegamos à 10ª Edição neste ano de 2019. 

Nesta 10ª Edição, oferecemos a toda Comunidade Acadêmica do Amazonas o tema, 
“Gestão e Tecnologia” que deve ser contemplado nas linhas temáticas apresentadas no 
item 1.3, cabendo aos profissionais e acadêmicos  interessados em participar desta 
edição, abordar o referido tema em uma das linhas temáticas e seguir as orientações do 
presente Edital. 

 

1.2. Objetivo 
 

O presente Edital tem uma conotação especial, pois além incentivar administradores 
e futuros administradores a realizarem pesquisas científicas, sejam elas de campo ou 
bibliográficas, e revelar e compartilhar os conhecimentos adquiridos por meio da produção 
de artigos científicos, traz a motivação dos 47 anos de instalação do CRA-Amazonas.  

Os artigos apresentados serão submetidos à análise do Conselho Editorial, que 
deverá considerar a pertinência do conteúdo e revisar a aplicação das normas técnicas, 
farão da parte desta Edição dos Cadernos de Administração.  

1.3. Temas/ Linhas Temáticas 

 
O presente Edital contempla o seguinte tema: 
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TEMA 
 

 
LINHAS TEMÁTICAS 

 

1. "Gestão e Tecnologia” 

   
1. Teletrabalho – Profissional sem 

fronteiras; 

2. Startups – Novos modelos de negócios; 

3. Novas competências para os 

profissionais na Gestão Tecnológica; 

4. Práticas Inovadoras no Ensino 

5. Manufatura Inteligente  

6. Blockchain – Inovações na Gestão 

 

 
 
Orientações sobre Temática:  
 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS 
 
- Teletrabalho - O artigo deve abordar como o teletrabalho contribui para a melhoria da 
qualidade de vida da população, melhoria da mobilidade urbana, redução da emissão de 
gases poluentes, aumento de produtividade do trabalho, inclusão social, da acessibilidade, 
dentre outros fatores;  
 
Startup – O artigo deve refletir sobre os diversos tipos de startups e como tais empresas 
podem desenvolver modelos de negócios com potencial econômico, com escalabilidade, 
em torno de um produto, serviço, um novo processo produtivo ou até mesmo uma nova 
plataforma. 
 
Novas competências para os profissionais na Gestão Tecnológica – O artigo deve 
refletir sobre as novas competências profissionais, requeridas para o exercício da Gestão 
decorrente das novas tecnologias de automação, controle e tecnologia da informação (TI). 
 
Práticas Inovadoras no Ensino – O artigo deve refletir sobre as novas tendências do 
processo Ensino-aprendizagem, enfatizando a mediação das tecnologias e alunos, 
promovendo a construção ativa do conhecimento.  
 
Manufatura Inteligente – O artigo deve abordar os novos processos de manufatura, 
decorrentes da Industria 4.0, levando em consideração desde o conceito do produto até a 
utilização pelo consumidor final (toda a cadeia produtiva), contemplando aspectos da 
produção flexível e eficiente, com interoperabilidade, propiciando uma nova perspectiva na 
gestão industrial. 
 
Blockchain – Inovações na Gestão – O artigo deve apresentar os principais recursos do 
blockchain, as novas aplicações que surgiram, impactos, vantagens e desafios, na 
utilização dessa nova tecnologia no âmbito da logística, nos serviços públicos e da área 
financeira. 
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1.4. Cronograma de Execução 
 

 
ATIVIDADES 
 

 
DATA 

Lançamento do Edital no Site do CRA-AM 08/03/2019 

Recebimento dos Artigos via Internet De 08/03 a 15/05/2019 

Análise e Seleção dos artigos De 16/05 a 18/07/19 

Divulgação (via Internet) dos Artigos Científicos 
selecionados  

22/07/2019 

Revisão de ABNT dos artigos 
24/07 a 07/08/2019 
 

Diagramação e impressão da Revista  12/08 a 04/09/2019 

Lançamento da 10a Edição dos Cadernos de 
Administração CRA-AM. 

Setembro/2019 

 

1.5. Público-Alvo 
 
Toda Comunidade Acadêmica (Profissionais e Estudantes)  

 
 

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DOS ARTIGOS 
 
2.1. Os artigos deverão ser enviados como documento anexo para os endereços 
eletrônicos: comunicacao@craam.org.br e comunicacaocra.am@gmail.com. Os 
artigos científicos deverão ser apresentados de acordo com o previsto pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na sua forma geral; na sua forma específica, os 
artigos deverão estar em consonância ao padrão a seguir: 
 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO PARA A PUBLICAÇÃO 
“CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO CRA-AM”: 
 

O arquivo deverá ser redigido no editor de texto eletrônico MICROSOFT WORD, 
VERSÃO 97-2003, NOMEADO com a seguinte redação: NOME COMPLETO DO AUTOR, 
CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO 2019.  

 
Exemplo: Bruna dos Santos Alencar - Cadernos de Administração 2015-  

 
O título do trabalho deve ser em letra maiúscula, fonte Times New Roman, tamanho 

13 e negrito, centralizado, deverá ser em português. Conforme o exemplo:  
 

A LOGÍSTICA COMO FATOR ESTRATÉGICO PARA A 

SUSTENTABILIDADE DA AMAZÔNIA 
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O nome dos(a) autores(a)  deverão ser alinhado de forma CENTRALIZADA, fonte 
Times New Roman, tamanho 8, com duas linhas simples após o título. Na linha seguinte, 
devem ser indicadas a maior titulação do autor, a função e a instituição onde trabalha e/ou 
estuda, endereço completo com CEP bem como o e-mail. Exemplo:  
 

Bruna dos Santos Alencar 

 
Doutora em Logística Empresarial e Docente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Departamento de Ciências Sociais. Av. General Rodrigo 

Octávio Jordão Ramos, 3000, Campus Universitário, Coroado I. CEP: 69000-000.  

Manaus-AM. E-mail:  arlete.alencar@bol.com.br. 
 

 
A forma acima indicada deve ser seguida mesmo havendo dois ou mais autores. Exemplo: 
 

Bruna dos Santos Alencar  

 
Doutora em Logística Empresarial e Docente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Departamento de Ciências Sociais. Av. General Rodrigo 

Octávio Jordão Ramos, 3000, Campus Universitário, Coroado I. CEP: 69000-000.  

Manaus-AM. E-mail:  arlete.alencar@bol.com.br. 
 

 

Luccas Melo da Silva  
 

Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia e Docente Titular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  

Escola Superior de Ciências Sociais - ESO. Av. Castelo Branco, 504, Cachoeirinha. CEP: 69.050-000. Manaus-AM. 
E-mail: ranniery34@globo.com 

 
 

RESUMO 
 
O resumo, inserido duas linhas simples após as credenciais do(s) autor(es), escrito em português, 

deverá constar em seu conteúdo um texto que aborde o(s) objetivo(s), método de análise e metodologia, 
resultado(s) e conclusões da pesquisa que originou o artigo; esteja a pesquisa concluída ou em fase de 
desenvolvimento. O resumo deve ser digitado em espaço simples (entre linhas), fonte Times New Roman 
tamanho 10, com o texto não excedendo a 12 linhas. Em seguida ao resumo, devem ser inseridas no 
máximo 5 (cinco) “Palavras-Chave”, também em fonte Times New Roman, tamanho 10.  

 
Exemplo:  
 
Resumo 
O presente artigo descreve as instruções gerais referentes à redação do artigo completo, proveniente das 
apresentações nas sessões orais e de pôsteres, a ser inserido nos anais do evento.  
 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Sistema de Informação Gerencial. Engenharia Florestal. 
Mapeamento. Monitoramento. 
   
INTRODUÇÃO  
 

O artigo deve ser escrito em Português, conforme o Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.  
 

O artigo deve ser digitado em tamanho A4 (210 x 297 mm) com espaço 1,5 linha 
entre as linhas, justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12. As margens superior e 
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inferior, direita e esquerda do manuscrito deverão ter um espaço de 2,0 (dois) centímetros. 
O conteúdo do artigo completo, a partir do título, deve apresentar tamanho entre 17.500 
(dezessete mil e quinhentos) caracteres e 20.000 (vinte mil) caracteres (sem considerar o 
espaço); a contagem de caracteres deverá ser feita no WORD, menu FERRAMENTAS, 
CONTAR PALAVRAS.  
 

A primeira linha de cada parágrafo deve ser iniciada no alinhamento de 1,5 cm a 
partir da margem esquerda do texto. O texto deve ser JUSTIFICADO.  
 
 
 

Para os títulos das seções (ex: Resumo, INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO etc.) 
usar tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda (conforme o presente Edital) e inserido 
duas linhas simples após o último parágrafo da seção anterior. Para os demais títulos, 
também em tamanho 12, obedecer, por exemplo, a seguinte seqüência:  
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento é a parte central do artigo, na qual o autor discute o tema e revela 
os conhecimentos adquiridos, bem como os novos conhecimentos gerados a partir da 
pesquisa realizada, seja ela de campo, bibliográfica ou um estudo de caso. 

Cada parágrafo deve ter a primeira linha iniciada na margem de 1,5 cm, a partir da 
margem esquerda do texto. As citações incorporadas ao texto devem trazer o nome do 
autor e o ano da publicação (RODRIGUES, 2005) no caso de citação indireta 
(interpretada), no caso de citação direta (copiada conforme o original), deve trazer o nome 
do autor, ano da publicação e página da obra consultada. (RODRIGUES, 2005, p. 35). 

 
As citações diretas longas (copiadas conforme o original e com mais de 3 linhas) 

devem ser destacadas do texto e alinhadas na margem de 4,0 cm a partir da margem 
esquerda do texto, em fonte tamanho 11, com espaço simples entre as linhas. Exemplo: 
 

O desenvolvimento sustentável ainda representa um conceito em discussão, no 

entanto há um consenso de que se trata da utilização dos recursos naturais para a 

produção de bens e serviços, sem que haja danos à natureza e nem destruição da 

totalidade de tais recursos, de modo a não gerar prejuízos às gerações atuais e 

futuras; por isso, a denominação desenvolvimento sustentável, implica um 

desenvolvimento que se processa mantendo a si mesmo. (AUTOR, ano, página). 

 
 
 
TABELAS E FIGURAS  
 

O título da(s) Tabela(s) deverá ser inserido na parte superior da mesma. No caso de 
Figura(s), que incluem gráficos, desenhos, fluxogramas, fotografias etc., o título deve ser 
escrito na parte inferior da mesma.  Os títulos das Tabelas e Figuras devem ser escritos 
em Português. A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 8, alinhado à esquerda da 
figura, no caso de tabelas, o título é centralizado. As tabelas, figuras e gráficos devem 
constar do interior do artigo com as devidas referências e/ou interpretações que se fizerem 
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necessárias, quando for o caso. Figuras e tabelas, havendo a apresentação de mais de 
uma, devem ser numeradas. A indicação da fonte deve ser inserida na parte inferior da 
tabela e, no caso de figura, também na parte inferior, após a identificação (número e título) 
da mesma. 
 
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O artigo completo, em arquivo de documento Microsoft Word, deverá ser enviado 
eletronicamente (attached) impreterivelmente até o dia 15 de maio de 2019 (23h59min), 
para o endereço comunicacao@craam.org.br.  
 
 
REFERÊNCIAS 
 
De acordo com a ABNT, as referências constituem o “Conjunto padronizado de elementos 
descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. (NBR 
6023, p. 2). As referências consistem na apresentação ordenada, conforme orientam as 
normas da ABNT, das obras utilizadas na produção do artigo e citadas ao longo do 
mesmo.   Abaixo são listados exemplos que deverão ser  seguidos  na elaboração das 
Referências, considerando as recomendações da ABNT.  
 
ARTIGOS com até 2 AUTORES  
BARBER, B.L.; VAN LEAR, D.A. Weight loss and nutrient dynamics in decomposing woody 
loblolly pine logging slash. Soil Science Society of America Journal , v. 48, n. 4, p. 906-910, 
2010.  
 
ARTIGOS com mais de 2 AUTORES  
VERMOTE, E.F. et al. Second simulation of the satellite signal in the solar spectrum, 6S: 
An overview. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , v. 3, n. 35, p. 675-
686, 2008.  
 
ANAIS  
SOARES, C.P.B. et al. Determinação de volume de madeira empilhada através de 
fotografias digitais. In: SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM SENSORIAMENTO REMOTO 
E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADOS À ENGENHARIA 
FLORESTAL, 5, 2009. Curitiba. Anais do V Seminário de Atualização em Sensoriamento 
Remoto e Sistemas de Informações Geográficas Aplicados à Engenharia Florestal, Curitiba, 
Editado por Attilio Antonio Disperati e João Roberto dos Santos, 2009. p. 89-100.  
 
 
CAPÍTULO DE LIVRO  
 
Pela indicação do capítulo 
MACHADO, C.C.; LOPES, E.S. Planejamento. In: MACHADO, C.C. Colheita Florestal. 
Viçosa: Editora UFV, 2011. Cap. 7.  
 
Pela indicação das páginas inicial e final 
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MACHADO, C.C.; LOPES, E.S. Planejamento. In: MACHADO, C.C. Colheita Florestal. 
Viçosa: Editora UFV, 2011. p. 169-214.  
 
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS  
National Aeronautical and Spatial Administration (NASA). MODIS web. Disponível em: 
<https://agenda.dsr.inpe.br/horde3.0.3/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.gsfc.na
sa.gov%2Fdata%2Fatbd%2Fatbd.mod14.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2012.  
 
GALPARSORO, L.U.; FERNANDÉZ, P.S. Medidas de concordância: el índice Kappa. Cad. 
Aten. Primaria. 6, p. 169-171, set. 2011 [ online ]. Disponível em: 
<https://agenda.dsr.inpe.br/horde3.0.3/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.fisterra.
com%2Fmaterial%2Finvestiga%2Fkappa%2Fkappa.htm>. Acesso em: 17 fev. 2012.  
 
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser 
obtidas no seguinte endereço eletrônico: comunicacao@craam.org.br e 
comunicacaocra.am@gmail.com 

 
4. PREMIAÇÃO  
 
Os Três melhores artigos, selecionados pela comissão avaliadora, receberão certificado de 
Honra ao Mérito.  
 
5. CLÁUSULA DE RESERVA 
 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS reserva-se o 
direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, por 
meio do Conselho Editorial.  

 
 
 

 
 

Manaus-Amazonas, 08 de março de 2019 
 

 
 
 
 

 
Adm. Inácio Guedes Borges  

Presidente 
CRA-AM 1-2400 
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