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RESUMO.O resumo a ser apresentado nas categorias artigo completo,relato de 

experiência eestudo de caso e deve seguir o modelo deste documento. Deve ser 

apresentado somente em língua portuguesa, deve ser apresentado com extensão 

máxima de 500 palavras, sem parágrafos, justificado, com espaço simples e fonte 

Times New Roman tamanho 10. Deve apresentar uma primeira frase introdutória e 

relatar o objetivo da pesquisa, método, o (s) resultado (s) mais importantes e as 

considerações finais para estudos qualitativos e conclusão para estudos 

quantitativos. Após o resumo apresentar as palavras chave contendo no mínimo 03 

(três) e no máximo 06 (seis), palavras que já constam no título não devem ser usadas 

no resumo. A categoria resumo expandido obedecera às mesmas prerrogativas 

descritas neste documento, salvo o “resumo” que na categoria resumo expandido 

que deverá ter no máximo 300 palavras, e o resumo expandido ao todo não poderá 

ser superior a duas páginas neste formato apresentado.Os trabalhos em qualquer 

modalidade deverão ser enviados para o e-mail: enacil.semad@gmail.comaté as 

23:59 horas do dia 07 de novembro de 2016. 

 

Palavras-chave: Pesquisa, estudo de caso, diagnóstico empresarial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A introdução é uma parte relevante do estudo, nesta 

fase se apresenta a temática da pesquisa e os motivos 

de se ter efetuado a investigação acerca do problema e 

do assunto abordado, nessa fase é também apresentado 

a justificativa da escolha do estudo que deve ser 

sustentada por fatos históricos, trabalhos clássicos e 

outros estudos relacionados. Ao final da introdução os 

autores devem revelar o que se pretende mostrar com a 

realização do estudo, os principais objetivos devem ser 

evidenciados em relação ao problema de pesquisa a se 

avaliar (CURTY e BOCCATO,  2008).Ao final da 

introdução, inserido no texto e não como sub item, os 

autores devem descrever os objetivos da pesquisa. 

O objetivo do VII Encontro de Administração, 

Ciência e Interdisciplinaridade do Litoral Paranaense - 

ENACIL, é inserir acadêmicos de graduação e pós-

graduação dos Cursos de Administração e afins na 

pesquisa e extensão universitária, no convívio com a 

comunidade científica e no universo empresarial 

através da divulgação de trabalhos realizados, bem 

como oportunizar a docentes a divulgação dos 

resultados de suas pesquisas e a aplicabilidade destas 

nas comunidades onde estão inseridos. 

A formação do seu estudo deve ser 

apresentadaneste formato de paper onde agora lê este 

conjunto de normas e, pode ser obtida facilmente se os 

autores seguirem a mesma formatação nas partes deste 

documento.Os autores podem digitar diretamente neste 

documento mantendo a formatação original, ou ainda 

podem copiar por partes o texto que deseja colar neste 

formato de paper e colar parte, por parte. 

Exemplo copie a introdução e após selecione neste 

documento toda essa parte da introdução, depois de um 

click no ícone “colar” no canto esquerdo do seu 

computador, e selecione novamente o ícone “manter 

somente texto” (alguns computadores podem estar 
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descritos como manter formatação original), pronto o 

texto colado já ficara no mesmo formato deste 

documento. 

Importante, copie e faça esse procedimento a cada 

título, subtítulo e texto, assim evitara tempo 

desnecessário com a formatação.  

Observe o exemplo em cima no cabeçalho onde se lê 

Normas de submissão de trabalhos - VII ENACIL, os 

autores devem colar o título do artigo, sendo que logo 

abaixo deve ser inserido os dados pessoais de todos os 

autores. 

A introdução do trabalho deve ter o corpo do texto 

iniciado duas linhas após o resumo, com alinhamento 

justificado em todo o trabalho.  

REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão da literatura, é uma análise detalhada 

das publicações acerca do assunto estudado, e sobre 

as publicações já existentes sobre a temática, bem 

como em que nível de profundidade o assunto já foi 

abordado em estudos anteriores. Procure citar em seu 

artigo apenas informações de artigos que tenha lido e 

que sejam obras confiáveis. A principal função da 

revisão é ajudar na fundamentação de seu discurso, 

assim os elementos da revisão devem aparecer na 

discussão dos seus dados e até mesmo de sua 

conclusão (VOLPATO, 2014).  

A revisão de literatura, ou o aporte teórico pode 

ser inserido junto com a introdução ou ainda em item 

separado. 

As referências no meio do texto deverão ser feitas 

conforme exemplo: 

Ao final do texto: Este grupo de espécie no Brasil 

somente teve relevância econômica a partir da década 

de setenta (RODRIGUES e ALMEIDA, 2004). 

No meio do texto: Segundo Ponciano e Niraldo 

(2006) efetuou-se o cálculo pelos métodos do Valor 

Presente Líquido (VPL), e “Payback Time” nominal 

(PBT). 

A citação no texto será de até dois autores, após 

isso deverá ser usada a expressão et al., conforme 

modelo abaixo: 

Segundo Cavalcanti et al. (2016) a administração 

de pequenas empresas é vital para a sustentabilidade. 

A administração de pequenas empresas é vital 

para a sustentabilidade (CAVALCANTI et al., 2016). 

Atenção: as normas do VII ENACIL proíbe o uso 

de expressões do tipo “Apud” e qualquer forma de 

citação de citação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método tem a função de revelar como o estudo 

foi realizado, e deve ser descrito todos os materiais que 

foram utilizados na coleta e análise dos dados (GIL, 

1991).Deve descrever o tipo de pesquisa adotada no 

estudo, bem como estabelecer de forma clara o lugar 

onde foi conduzido o experimento, ou a coleta de 

dados.O método deve ser detalhado descrevendo os 

passos na realização da pesquisa para que seja 

suficiente para a reprodução da pesquisa. 

A apresentação dos trabalhos será nos dias 22 e 23 

de novembro de 2016 nas dependências da 

Universidade Estadual do Paraná no campus de 

Paranaguá, no bloco C, nas salas 24 até 32.  

Os autores dos trabalhos aprovados devem estar 

presentes as 18h30min para disponibilizar os arquivos 

de apresentação nos computadores, pois não será 

permitido o uso de computadores pessoais.  

Todos os trabalhos deverão ser apresentados na 

modalidade de comunicação oral, sendo que, 

considerar-se-á como trabalhos, os artigos resultantes 

de projeto de monografia; pesquisa; relatos de 

experiências; artigos de revisão ou artigos originais que 

contemplem uma das linhas disponíveis.  

Os trabalhos deverão ter um autor responsável que 

deverá ser o primeiro relatado na ordem dos autores e 

no endereço de e-mail para correspondência, e poderá 

ter co-autorias. 

Os trabalhos deverão ser enviados em 02 (dois) 

arquivos. Em um deles não deve ter a identificação dos 

autores e co-autores, devido ao tipo de avaliação 

utilizado para correção, o sistema blindreview, caso este 

procedimento não seja obedecido, o estudo será 

rejeitado. 

A exatidão dos dados informados no trabalho é de 

inteira responsabilidade dos inscritos, sendo que a 

seleção será classificatória e realizada pela Comissão 

Científica no sistema blindreview, através da análise dos 

trabalhos completos enviados pelos autores, 

independente da categoria, os trabalhos devem adotar 

como nome o seguinte exemplo no momento da 

submissão a comissão de avaliação: 

Exemplo de como deve ser o nome do arquivo 

submetido: 

Arquivo 1) planejamento estratégico em ong 

Arquivo 2) planejamento estratégico em ong sem 

nome dos autores. 

Os trabalhos dever ser encaminhados em uma das 

linhas de pesquisa abaixo relacionadas, e devem os 

autores explicitar na primeira linha apenas da versão 

blind(sem nome dos autores) a indicação a que 

categoria foi submetido (artigo, relato de experiência 

ou resumo expandido) e separado por uma barra (/) a 

indicação à qual linha de pesquisa será submetido, 

sendo ofertadas as seguintes linhas: 

A autoria dos trabalhos deverá ser elaborada e 

desenvolvida por docentes, discentes dos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação em Administração ou 

afins de qualquer Instituição de Ensino Superior. 

i) Gestão de pessoas e relações de trabalho. 
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ii) Marketing e planejamento estratégico. 

iii) Gestão de operações, logística e 

qualidade. 

iv) Ensino e pesquisa em administração. 

v) Estudos organizacionais e gestão social. 

vi) Empreendedorismo e estratégia em 

organizações. 

vii) Gestão ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 

viii) Controladoria e finanças.  

ix) Contabilidade pública e gerencial. 

x) Comércio exterior, gestão portuária e 

relações internacionais. 

xi) Organização, sistemas e métodos 

Sistemas de informação. 

xii) Gestão da informação e tecnologia. 

 

Os trabalhos na categoria artigo completo e estudo 

de caso, deverão ser constituídos com o mínimo de 04 

(quatro) e o máximo de 10 (dez)páginas, sendo que as 

separações entre o início e o final dos tópicos devem 

respeitar o espaço de uma linha. 

As normas do VII ENACIL não permite utilizar 

notas de rodapé. 

A seleção e julgamento dos trabalhos será realizado 

por uma Comissão de analistas que fará a seleção e 

julgamento dos trabalhos, composta por 02 (dois) 

professores da área de Administração. A escolha dos 

integrantes será de inteira responsabilidade da Comissão 

Cientifica do VII ENACIL; 

A Comissão selecionará os trabalhos, desde que os 

mesmos obedeçam às normas e possuam linha de 

pensamento coerente, dentro das metodologias de 

elaboração contidas de um estudo cientifico. 

Os autores que tiverem os trabalhos selecionados 

serão comunicados, através de e-mail, até o dia 18 de 

novembro de 2016, quando será também comunicado os 

locais e horários da apresentação. 

Todos os participantes com trabalhos aprovados 

deverão inscrever-se no evento e pagar a taxa de 

inscrição conforme instruções, no dia da apresentação 

um ou mais dos autores deverão apresentar, mas todos 

os autores deverão estar inscritos. 

Após a aprovação do artigo, o pesquisador externo a 

Unespar recebera instruções via e-mail para efetuar 

inscrição no evento, ou devem procurar a Empresa 

Junior Ilha do Mel e proceder a inscrição no evento, 

sendo que após o pagamento da inscrição, em nenhuma 

circunstância, será cancelada, ou seu valor devolvido; 

A comunicação entre a Comissão Científica e 

estudantes será feita por meio do e-mail para possíveis 

esclarecimentos e/ou dúvidas; 

Cada participante poderá inscrever-se com 

apresentação de até 03 (três) trabalhos nas categorias no 

evento salvo professores orientadores de trabalho que 

devem ser identificados nos estudos como tal, e neste 

caso não haverá limite de submissão. 

Os trabalhos em qualquer modalidade deverão ser 

enviados até as 23:59min horas do dia 07 de novembro 

de 2016 para o e-mail: enacil.semad@gmail.com  

Os trabalhos que não atenderem os itens deste 

regulamento serão automaticamente rejeitados. 

Os recursos audiovisuais necessários para a 

apresentação dos trabalhos serão disponibilizados pela 

comissão científica e não será em hipótese nenhuma 

permitido o uso de equipamentos particulares; 

Para a apresentação da modalidade Comunicação 

Oral, o(s) autor(es) terão no máximo 15 minutos para 

expor o tema e 5 minutos serão reservados para 

questionamento dos ouvintes; 

Não será permitida a mudança de data e horário de 

apresentação de comunicação após o ensalamento. Se o 

participante não puder comparecer para expor o trabalho 

na data e horário estabelecidos, será automaticamente 

desligado da apresentação do trabalho. 

Serão certificados apenas os trabalhos, efetivamente 

apresentados no evento. O trabalho não poderá ser 

apresentado por pessoas que não constem como autores, 

na ficha de inscrição e que não estejam inscritos no 

evento; 

A emissão do certificado de apresentador de trabalho 

e de ouvinte está vinculada às informações prestadas no 

momento da inscrição; 

O certificado será entregue ao apresentador do 

trabalho após o término da sessão, sendo expedido um 

certificado para cada trabalho com carga horária de 40 

horas/aula, distribuídos: 

20 horas de pesquisa bibliográfica 

10 horas de pesquisa de campo 

06 horas de redação e correção gramaticais 

04 horas de participação no VII Encontro Cientifico. 

 

Serão premiados os melhores trabalhos em cada 

categoria com menções honrosas, entregue na 

solenidade oficial agendada pela comissão científica no 

dia 23 de novembro de 2016 após a apresentação dos 

últimos trabalhos, sendo a cerimônia de entrega no 

auditório da universidade. 

Os critérios de avaliação dos trabalhos serão da 

seguinte forma: 

Qualidade da redação e organização do texto: 

apresentação; redação (ortografia, gramática, 

objetividade, clareza, isenção, linguagem acadêmica); 

Relevância do tema: importância para o setor, país, 

região ou área de estudo (o tema está em evidência na 

academia, organizações ou mídia); 

Atualidade e originalidade: assunto não tratado ou 

pouco explorado, sem ou poucas referências; 

Objetivo: bem estruturado, pertinente (está 

claramente definido e foi alcançado no decorrer do 

trabalho); 

Estrutura: estrutura coerente com um trabalho 
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científico, sendo adequadamente desenvolvido; 

Adequação da metodologia: metodologia apropriada, 

qualidade, nível de sofisticação; 

Adequação as normas do evento: atende a requisitos 

básicos, notadamente, no uso de citações, referências e 

forma de apresentação; 

Revisão da literatura: consistência (adequada para 

atendimento ao objetivo pretendido), profundidade, 

articulação e densidade; 

Considerações e conclusões: coerência, 

articulação com a revisão da literatura e metodologia 

utilizada, consistência; 

Contribuição para a área de conhecimento: 

Apresenta novos conceitos, modelos, teorias ou 

enfoques, ou testa modelo já desenvolvido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados devem revelar o que foi obtido na 

pesquisa, evidenciando os principais achados como 

pesquisador, tradicionalmente os resultados não as 

informações da coleta de dados no campo, ou 

laboratório transformado em informações qualitativas 

ou quantitativas que merecem cuidadosa análise. 

Todos os objetivos específicos descritos devem 

figuram de forma explicita nos resultados, sendo o 

tempo verbal da escrita sempre com o verbo no 

passado 

Os resultados podem ser juntos a discussão, ou 

podem figurar separadamente. 

O uso de figuras, tabelas é recomendado nesta 

fase do estudo porém, os autores devem evitar o uso 

de figura e tabela que represente a mesma coisa, 

fazendo a opção entre uma ou outra. 

A figura deve estar mencionada em frase do texto 

e posterior lingada no título, e deve obedecer aos 

modelos abaixo: 

 

O estudo revelou que os substratos para cultivo de 

ervas medicinais caseiras mais aceitos entre os 

consumidores era a serapilheira e o pó de xaxim 

(Figura 1). 

 

 

 

Figura 1.Substratos mais aceitos pelos consumidores para cultivo 

de ervas medicinais em apartamentos. Litoral do Estado do Paraná, 

janeiro-abril/2003 amostra 160 consumidores. 

Os autores devem seguir conforme abaixo o 

exemplo de como deve ser descrito no artigo o uso de 

tabelas: 

 

O menor tempo médio de recompra de flores foi 

observado para a espécie amor perfeito (14 dias), 

sendo este significativamente diferente dos demais 

tratamentos (Tabela 1), e o valor máximo de tempo 

médio de recompra entre as flores de caixaria foi 

observado para a espécie tagets (16 dias).   

Tabela 1. Tempo médio (t) de germinação, para sementes de 

Aechmeanudicaulis, submetidas a diferentes substratos. Matinhos, 

Estado do Paraná, janeiro-abril/2003. 

Tratamento Tempo médio de recompra 

(dias) 

 

Amor perfeito 14,01 a 

Petúnia 15,83 b 

Begônia  15,71 b 

Erika 15,70 b 

Beijinho 15,71 b 

Tajets 16,20 c 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si (Tukey p < 0,05). 

A discussão deve estabelecer ponderações sobre 

os resultados.  

Os principais achados da pesquisa, não todos os 

aferimentos de campo, mas o que for relevante, deve 

ser argumentado, discutido, porem isento de 

“paixões” ou defesas exacerbadas. 

A discussão deve ocorrer a luz da ciência 

analisando as implicações positivas e negativas se 

houver, e deve ser feita na mesma sequência dos 

resultados, se necessário os autores podem nesta fase 

também se valer de referências citadas anteriormente 

como forma de fundamentar a ilações efetuadas. 

CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão ocorre quando os resultados não 

deixam margem para interpretação, como no caso dos 

estudos quantitativos, ou as considerações finais como 

caso dos estudos qualitativos, em ambos os casos devem 

ser uma resposta clara ao objetivo geral, bem como a 

todos os objetivos específicos descritos ao início do 

trabalho. 

Os direitos sobre os trabalhos após a aprovação 

passam a pertencer ao VII ENACIL. Sendo assim, os 

organizadores poderão divulgá-los quando de sua 

conveniência, resguardando a autoria e osco-autores, 

que concordam com esses termos neste documento, 

porem o(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) 

responsável(is) pelo material incluído no artigo. 

As alterações de formatação correções de 

português devem ser feitas pelos autores utilizando 

como base o artigo modelo acima, caso haja correção 
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solicitaremos dos autores. 

Os trabalhos deverão passar obrigatoriamente por 

uma correção ortográfica antes de serem 

disponibilizados para análise, caso contrário corre o 

risco de desclassificação. 

REFERÊNCIAS   
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Os autores devem usar a letra Times New Roman tamanho 8, e 
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