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XIV ECOSUL 2022 
 

O Encontro Científico Sul Mineiro de Administração, Contabilidade e Economia – ECOSUL é um 

evento científico voltado para os pesquisadores da região do Sul de Minas, mas aberto para os 

pesquisadores de todo país. No ano de 2022, o Evento apresenta a sua 14ª Edição, constituindo-

se em uma oportunidade de pesquisa e troca de informações entre os estudiosos da área de 

Administração, Contabilidade e Economia. 

 

A realização do evento será via sala digital por meio da plataforma do Google Meet. 

O link das salas de apresentação será liberado para todos os participantes ouvintes e 

autores inscritos no evento. 

 

OBJETIVO 
 

O XIV ECOSUL 2022 foi desenvolvido com o objetivo de promover a iniciação à pesquisa nas áreas 

das ciências gerenciais, estimulando a comunidade discente e docente no desenvolvimento de 

iniciação científica e sua interação com as atividades acadêmicas. 

 

O evento será realizado no dia 30 de novembro de 2022.  
A recepção dos artigos encerra no dia 07 de novembro de 2022. 

 

REALIZAÇÃO 
 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM, mantida pelo CENTRO 

REGIONAL DE CULTURA – CEREC, tem produzido ideias que moldaram a prática da gestão em 

organizações de todas as áreas de atuação e de todos os portes. A história da FACESM é vista 

como um desafio, um legado de energia e inovação. 

 

A FACESM se esforça todos os dias para que os alunos tenham estrutura intelectual para 

redefinir a natureza da gestão e reescrever o futuro dos negócios. Uma das grandes 

preocupações da instituição é oferecer aos seus alunos, muito mais que conteúdo 

didático, ela busca oferecer um modelo de gestão baseado na ética, na responsabilidade e 

no respeito com as empresas e com a sociedade. 
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SUBMISSÃO DE ARTIGOS 
 

Para submissão dos artigos os autores deverão se atentar para as regras de submissão 
disponibilizadas no final deste documento. A submissão de artigos será aceita até o dia 07 de 

novembro de 2022. 

 

 

Para submeter seu trabalho no XIV Ecosul, basta clicar no link disponibilizado a seguir: 

https://forms.gle/xrMx2Zr6xCmgD6RG6  

 

Veja no link a seguir um modelo com o template do evento: 

https://docs.google.com/document/d/1k5Od_ZyCgz4zojCA5AyJt3VXEoOP3QBG/edit?usp=s

haring&ouid=114291151165214784835&rtpof=true&sd=true  
 

INSCRIÇÃO PARA O EVENTO 
 

A realização do evento será via sala digital por meio da plataforma do Google Meet. O link das 

salas de apresentação será liberado para todos os participantes e autores inscritos no evento. 

 

ÁREAS DE SUBMISSÃO 
 

• Administração financeira 

• Empreendedorismo 

• Ética, sustentabilidade e responsabilidade social 

• Gestão de custos 

• Gestão de pequenas empresas 

• Gestão de pessoas 

• Gestão estratégica 

• Logística 

• Marketing 

• Qualidade processos organizacionais 

• Sistemas tecnológicos de informação 

• Microeconomia aplicada 

• Macroeconomia aplicada 

• Desenvolvimento econômico. 

• Economia regional e urbana. 

• História do pensamento econômico. 

https://forms.gle/xrMx2Zr6xCmgD6RG6
https://docs.google.com/document/d/1k5Od_ZyCgz4zojCA5AyJt3VXEoOP3QBG/edit?usp=sharing&ouid=114291151165214784835&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1k5Od_ZyCgz4zojCA5AyJt3VXEoOP3QBG/edit?usp=sharing&ouid=114291151165214784835&rtpof=true&sd=true
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• Finanças públicas 

• Controladoria e contabilidade gerencial 

• Planejamento fiscal e tributário 

• Outra área (Administração, Contabilidade e Economia) 

 

DATAS CHAVE 

 

ECOSUL 2022 
01 de julho de 2022 Início da submissão dos 

trabalhos. 

07 de novembro de 

2022 

Prazo final para submissão dos 

trabalhos. 

21 de novembro de 

2022 

Divulgação dos resultados. 

25 de novembro de 

2022 

Divulgação da programação 

completa. 

30 de novembro de 

2022 

Realização do Evento. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS 
 

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO ARTIGO COMPLETO  

(PARA APRESENTAÇÃO ORAL) 

Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com as informações abaixo. 

1. Os artigos podem ser escritos somente em Português. 

2. Os artigos deverão ser processados em Microsoft Word for Windows (versão 97 ou 

posterior), página formato A4, fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, o espaço de 1,5 

ponto, justificado, com margens superior e esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm. 

3. Os artigos não deverão exceder 15 páginas, numeradas embaixo à direita, incluindo 

quadros, tabelas, figuras, esquemas, referências e anexos. 

4. Os artigos deverão apresentar, sempre que possível, a seguinte estrutura: 
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TÍTULO: em maiúsculas (tamanho 12, negrito), centrado. 

NOME DO(S) AUTOR(ES): em maiúsculas (tamanho 10, normal), centrado. A indicação da 

categoria (aluno de graduação ou pós-graduação), departamento e organismo a que pertencem e 

endereço eletrônico. Espaçamento simples entre autores. 

RESUMO: não deverá exceder 10 linhas, espaçamento simples. 

PALAVRAS-CHAVE: não mais de cinco. 

TÍTULOS: Os títulos das seções primárias devem ser separados do texto que os sucede por um 

espaço entre as linhas de 1,5. Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados 

do texto que os precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Títulos que 

ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira 

letra da primeira palavra do título. 

QUADROS, TABELAS e FIGURAS: devem ser citados no texto, inseridos o mais próximo 

possível do trecho a que se referem, numerados (sequencialmente), intitulados a negrito 

(tamanho 10, normal) e centrados. Cada um dos quadros, tabelas e figuras deverá conter uma 

indicação clara da fonte (seu conteúdo, também deverá ser escrito em tamanho 10, normal). 

REFERÊNCIAS: Todos os trabalhos citados no texto devem figurar na lista de referências. As 

regras para elaboração de citações e referências devem respeitar as NBRs da ABNT 10520/2002 

e 6023/2002, respectivamente. 

 

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO  

(PARA APRESENTAÇÃO ORAL GRAVADA PELOS AUTORES) 

 

Observe as mesmas instruções para a elaboração do artigo completo, no entanto serão 

considerados resumos expandidos os trabalhos que tiverem de 3 a 6 páginas. A apresentação do 

resumo expandido será gravada. O vídeo deverá estar no formato MP4 e com duração máxima 

de 5 minutos. 

 

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMO SIMPLES 

(PARA APRESENTAÇÃO ORAL GRAVADA PELOS AUTORES) 

 

1. Os resumos simples podem ser escritos somente em Português. 

2. Os resumos simples deverão ser processados em Microsoft Word for Windows (versão 97 

ou posterior), página formato A4, fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, o espaço de 1,5 

ponto, justificado, com margens superior e esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm. 

3. Os resumos simples não deverão exceder 02 páginas, numeradas embaixo à direita, 

incluindo quadros, tabelas, figuras, esquemas, referências e anexos. 

4. Os resumos simples deverão ter no mínimo 200 palavras e no máximo 600 palavras. 

TÍTULO: em maiúsculas (tamanho 12, negrito), centrado. 

NOME DO(S) AUTOR(ES): em maiúsculas (tamanho 10, normal), centrado. A indicação da 

categoria (aluno de graduação ou pós-graduação), departamento e organismo a que pertencem e 

endereço eletrônico. Espaçamento simples entre autores. 

O vídeo deverá ser gravado em formato MP4 e com duração máxima de 5 minutos. 

Os resumos simples deverão ser separados em mini seções: 1. INTRODUÇÃO; 2. OBJETIVOS; 

3. METODOLODIA; 4. RESULTADOS; 5. CONCLUSÃO. 
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PALAVRAS-CHAVE: não mais de cinco. 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Avaliação dos artigos 

A avaliação será realizada em duas etapas: 

PRIMEIRA ETAPA – A equipe de revisores emitirá seu parecer com duas alternativas: 

1. Aprovado; 

2. Reprovado. 

SEGUNDA ETAPA – Classificação dos artigos/resumos expandidos/resumos simples aprovados 

nas modalidades: 

1. Apresentação oral; 

2. Apresentação em vídeo de no máximo 5 minutos gravados pelos autores. 

 

E-mail para contato: secretaria.inppex@facesm.br 

Mais informações: (35) 3629-5743 

Horário de Atendimento: Segunda-feira às Sextas-feiras das 14h às 19h 

 


