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Orientações para a submissão de trabalhos 

Serão incentivados trabalhos que relatem pesquisa que ainda esteja em processo, de modo que a participação 

no evento colabore para a melhoria da pesquisa em andamento. 

Os trabalhos devem ser submetidos em formato de resumo expandido e seguirem as orientações abaixo: 

 

 Formatação: 

- Papel: A4 (29,7 x 21 cm); 

- Orientação do papel: retrato 

- Margens: superior – 3 cm, inferior – 2 cm, direita – 2 cm, esquerda – 3 cm; 

- Editor de texto: MS-Word 2003 ou posterior; 

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

- Espaçamento: simples; 

- Parágrafo: justificado; 

- Páginas: mínimo de 02 (duas) e máximo de 04 (quatro), incluindo tabelas, figuras, referências bibliográficas e 

notas de final de texto. O título do trabalho deve constar na primeira página; 

- Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito; 

- Notas: inseridas como notas de final de texto (não usar notas de rodapé); 

- Ilustrações, tabelas e gráficos deverão ser apresentados no corpo do texto com fonte Times New Roman 

tamanho 10; 

- Citações e referências bibliográficas: conforme normas da APA (American Psychological Association) ou da 

ABNT; 

Solicitamos o máximo cuidado e atenção na elaboração do texto, tabelas e figuras, pois mesmo pequenas falhas 

poderão inviabilizar a aceitação do trabalho. 

  

 



 

 Requisitos para o escopo do resumo: 

Titulo 

Indicação de área temática e tema. 

Introdução: Deve apresentar fundamentação teórica, justificativa e relevância do estudo, problema, objetivos e / 

ou hipóteses. 

Metodologia: Como os objetivos serão alcançados? Dados, fonte de dados, métodos de coleta de dados, 

processo de análise e validação devem ser descritos. 

Resultados e Discussão: Apresentação e discussão dos resultados obtidos ou esperados. 

Conclusão: Deve destacar as contribuições alcançadas ou esperadas do trabalho. 

Referências bibliográficas: Listar apenas os trabalhos mencionados no texto de acordo com as normas da APA 

(American Psychological Association) ou da ABNT. 

 

 Outras orientações para submissão: 

- Serão aceitos no máximo 03 (três) trabalhos por autor principal. Não há limites para trabalhos em coautoria. 

- Não serão aceitos trabalhos com mais de 05 (cinco) autores; 

- Os autores dos trabalhos aprovados autorizam a Comissão Organizadora do IV Simpósio sobre Gestão 

Empresarial e Sustentabilidade a publicar ou divulgar o resumo com a finalidade da socialização da produção 

científica apresentada no evento, não cabendo qualquer pagamento por direito autoral. 

- O resumo expandido não deve conter dados que identifiquem o(s) autor(es); 

- O resumo expandido deve ser enviado para o e-mail: simpges.esan@ufms.br  

- Os nomes dos autores, suas respectivas instituições de vínculo e área temática do trabalho submetido devem 

ser identificados no corpo do texto do e-mail. 

- Serão aceitos trabalhos submetidos em português, inglês ou espanhol. 

- E-mail para submissão do trabalho: simpges.esan@ufms.br 

 

 Avaliação: 

Os trabalhos serão examinados por dois avaliadores sem a identificação de seus autores. O avaliador 

preencherá uma ficha com critérios de avaliação e com base nestes critérios atribuirá se o artigo é recomendado 

ou não a participar do evento, além de comentários e sugestões sobre o trabalho. 

A revisão do trabalho será enviada aos autores após a finalização do processo de revisão. 
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 Apresentação de trabalhos: 

Os trabalhos serão organizados segundo área temática, e apresentados oralmente em salas com projetor de 

multimídia. As sessões contarão com pelo menos um representante do comitê cientifico que coordenará uma 

rodada de pergunta depois das apresentações. 

 

 Certificado: 

Todos os trabalhos apresentados receberão certificado de participação no Fórum de Pesquisa do IV Simpósio 

Gestão Empresarial e Sustentabilidade. 

Será emitido 01 certificado por trabalho, onde constarão os nomes de todos os autores e coautores.  

 

  Premiação: 

Serão eleitos pelo comitê científico os três melhores resumos expandidos apresentados no evento, que 

receberão indicação dos seus trabalhos para fast track na Revista Científica Desafio on-line. 

Os trabalhos indicados deverão submeter o trabalho em formato de artigo à revista Desafio On-line. Não será 

aceita a submissão de trabalhos em formato de resumo expandido.  Portanto, os autores terão até seis meses 

para concluir seus trabalhos e submeterem a revista Desafio on-line, para usufruir do benefício do fast track. 

  

 Áreas Temáticas 

O Fórum de Pesquisa do IV Simpósio sobre Gestão Empresarial e Sustentabilidade será composto de três 

grupos, um referente ao tema do evento e dois que abrangem pesquisas relacionadas com sustentabilidade e as 

organizações.  

Segue abaixo a relação de área temática e tema, que devem ser informados na primeira pagina do trabalho 

conforme as instruções de submissão. 

1. Área Temática: “Negócios Sociais e seus desafios”. 

 Conceitos em negócios sociais 

 Estado da arte das pesquisas científicas no Brasil e Mundo 

 Estudos de casos de negócios sociais no Mundo e Brasil 

 Outros temas correlatos 

 

2. Área Temática: “Estratégias sustentáveis”. 

 Compras públicas sustentáveis 

 Ecoturismo e turismo sustentável 

 Educação e Sustentabilidade 

 Gestão de pessoas 

 Gestão socioambiental 

 Governança, ética e responsabilidade social 

 Indicadores de sustentabilidade 

 Investimentos sustentáveis e fundos éticos 

 Marketing verde 



 Política Pública e Gestão sustentável  

 Técnicas de gestão ambiental 

 Outros temas correlatos 

 

3. Área Temática: “Agronegócio e Sustentabilidade” 

 Acordos ambientais internacionais e setoriais 

 Agricultura e pecuária sustentável 

 Cadeia produtiva sustentável 

 Conflitos ambientais / sociais 

 Cooperativismo e Associativismo 

 Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) 

 Mudanças climáticas 

 Paradigmas de proteção ambiental 

 Política pública e marco regulatório ambiental 

 Outros temas correlatos 

  

Informações adicionais escrever para o e-mail: simpges.esan@ufms.br 
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