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XVII ENCONTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

 Edital para Exposição de Trabalhos Científicos no XVI
Amazonas  

 

O Conselho Regional de Administração do Amazonas torna público o presente Edital e convoca
coordenadores e professores das Instituições de Ensino Superior do Amazonas, 
Tecnológicos e bacharelado em Administração, a submeterem
alunos, para avaliação e análise do comitê
habilitados para exposição Cientifica que será 
Amazonas, nos dias 18 e 19 de setembro

Os artigos selecionados por cada instituição de ensino 
comunicação@craam.org.br até 31 de agosto de 2019

Os artigos deverão contemplar o tema: “
orientações abaixo:  

- Ser redigido utilizando microsoftword;

- Formatação Geral em todo o texto: Fonte Times New Roman, 12; Espaçamento 1,5; Margens: 
Superior e inferior 2,5cm; Esquerda e direita 3,0 cm;

- Conter entre 3 e 5 páginas; 

- No máximo 3 ilustrações (gráficos, figuras, mapas, quadros e tabelas)

- Até 5 autores. 

- Estrutura: O artigo deverá conter: Resumo, palavras
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas.

 

 

APRESENTAÇÃO

Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados 
setembro de 2019. 

A elaboração e impressão
deverão conter: 90cm x 120 cm, confeccionados em papel ou lona. 
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ENCONTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Edital para Exposição de Trabalhos Científicos no XVII Encontro de Administração do 

O Conselho Regional de Administração do Amazonas torna público o presente Edital e convoca
coordenadores e professores das Instituições de Ensino Superior do Amazonas, 

o em Administração, a submeterem até três artigos
avaliação e análise do comitê Técnico do CRA-AM. Os trabalh

para exposição Cientifica que será montada no XVII Encontro de Admini
de setembro de 2019, das 14h às 22h.  

selecionados por cada instituição de ensino deverão ser submetidos via e
31 de agosto de 2019, 17h (horário Manaus)

contemplar o tema: “Gestão e Tecnologia” e seguir,

softword; 

Formatação Geral em todo o texto: Fonte Times New Roman, 12; Espaçamento 1,5; Margens: 
Superior e inferior 2,5cm; Esquerda e direita 3,0 cm; 

ilustrações (gráficos, figuras, mapas, quadros e tabelas) 

O artigo deverá conter: Resumo, palavras-chave; Introdução, Objetivos, Materiais e 
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas. 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados no formato de banner no dia 18

e impressão do banner será de responsabilidade dos autores.
deverão conter: 90cm x 120 cm, confeccionados em papel ou lona. Devem ser atrativos aos 
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competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. 

Fax: 3303 7101. 

ENCONTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Encontro de Administração do 

O Conselho Regional de Administração do Amazonas torna público o presente Edital e convoca os 
coordenadores e professores das Instituições de Ensino Superior do Amazonas, dos cursos 

três artigos, produzidos pelos 
AM. Os trabalhos selecionados serão 

Encontro de Administração do 

deverão ser submetidos via e-mail para: 
(horário Manaus).  

seguir, obrigatoriamente as 

Formatação Geral em todo o texto: Fonte Times New Roman, 12; Espaçamento 1,5; Margens: 

chave; Introdução, Objetivos, Materiais e 

de banner no dia 18 e 19 de 

do banner será de responsabilidade dos autores. Os banners 
Devem ser atrativos aos 
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visitantes e conter pouco texto e mais ilustrações. O modelo de banner será enviado para os aut
dos trabalhos selecionados, com a logo do CRA

Os banners deverão ser fixados no local a ser indicado pela organização do evento
ser acompanhado por um dos autores, o qual deverá aguardar a visita dos avaliadores.

Os trabalhos selecionados cujos autores não estejam presentes no momento da visita dos 
avaliadores ou os que forem selecionados
receberão certificado de apresentação de trabalho.

 

 

Os três melhores trabalhos (primeiro, segundo e terceiro lugares) serão premiados com Bolsas de 
Estudos de Pós-Graduação e cursos de capacitação. 

A avaliação dos trabalhos será coordenada pelo comitê científico do CRA
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visitantes e conter pouco texto e mais ilustrações. O modelo de banner será enviado para os aut
dos trabalhos selecionados, com a logo do CRA-AM.  

Os banners deverão ser fixados no local a ser indicado pela organização do evento
ser acompanhado por um dos autores, o qual deverá aguardar a visita dos avaliadores.

Os trabalhos selecionados cujos autores não estejam presentes no momento da visita dos 
selecionados e não forem apresentados no dia 1

receberão certificado de apresentação de trabalho. 

PREMIAÇÃO 

Os três melhores trabalhos (primeiro, segundo e terceiro lugares) serão premiados com Bolsas de 
Graduação e cursos de capacitação.  

A avaliação dos trabalhos será coordenada pelo comitê científico do CRA-AM. 

MODELO 

TÍTULO 
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visitantes e conter pouco texto e mais ilustrações. O modelo de banner será enviado para os autores 

Os banners deverão ser fixados no local a ser indicado pela organização do evento e deverá 
ser acompanhado por um dos autores, o qual deverá aguardar a visita dos avaliadores. 

Os trabalhos selecionados cujos autores não estejam presentes no momento da visita dos 
não forem apresentados no dia 18 de setembro não 

Os três melhores trabalhos (primeiro, segundo e terceiro lugares) serão premiados com Bolsas de 

AM.  
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Instituição, e-mail 

Autor 2 

Instituição, e-mail 

Autor 3 
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Autor 4 
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Palavras Chave: palavra1, palavra2, palavra3.

 

 

INTRODUÇÃO 

 

OBJETIVOS 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

CONCLUSÃO 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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RESUMO 

De 200 a 350 palavras; 
palavra1, palavra2, palavra3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Seguir as normas da ABNT 
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