Diretrizes para Submissão de Artigos
A Revista Catarinense da Ciência Contábil é uma publicação quadrimestral do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, que tem por missão: divulgar a produção científica na área de Contabilidade,
produzida por professores, pesquisadores, alunos e profissionais do Brasil e do exterior, selecionada com base na
qualidade e na contribuição para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento nesse campo. Trata-se de
uma continuação da Revista CRCSC & Você, publicada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
desde 2001.
Os textos deverão abordar assuntos dentro das seguintes áreas: Teoria da Contabilidade, Controladoria,
Contabilidade Financeira, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Internacional, Análise das Demonstrações
Contábeis, Finanças, Gestão de Riscos, Mercado de Capitais, Avaliação de Empresas, Instrumentos Financeiros,
Governança Corporativa, Contabilidade Ambiental, Balanço Social, Ética, Atuária, Auditoria, Ensino e Aprendizagem,
Gestão Estratégica de Custos, Logística, Contabilidade e Flutuações de Preços, Contabilidade Governamental,
Organizações do Terceiro Setor, Sistemas de Informações Contábeis, Contabilometria, Contabilidade Rural e temas
correlatos.
ESCOPO E POLÍTICA
1 Os artigos e trabalhos para divulgação são avaliados por pelo menos dois Consultores ad hoc, através
do sistema blind review, e ainda, no mesmo sistema, são submetidos à apreciação do Editor Científico
e/ou por membros do Conselho Editorial. Dessa forma, fica garantido o sistema de double blind review,
não sendo conhecidos os autores dos trabalhos em nenhuma fase da avaliação.
2 Os trabalhos são analisados quanto ao escopo (inovação), a profundidade e a clareza das ideias
apresentadas, bem como à acessibilidade aos leitores – professores, executivos, estudantes e
estudiosos da Contabilidade de forma geral.
3 O artigo deve ser inédito, ou seja, não ter sido enviado para publicação por outro órgão editorial. No caso
de ser trabalho já divulgado em Anais: indicar o nome do evento, local e data de realização.
4 As matérias são de total e exclusiva responsabilidade dos autores que cedem, previamente, os direitos
autorais ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
5 A redação se reserva o direito de introduzir revisão gramatical nos originais, visando manter a qualidade
da publicação, respeitando, porém, os estilos e opiniões dos autores.
6 As opiniões emitidas pelos autores do artigo são de sua exclusiva responsabilidade.
7 Os textos, em estilo claro e conciso, deverão estar redigidos em português. Os artigos de autores do
exterior serão publicados em inglês, espanhol ou português, conforme o caso.
8 Cada um dos autores receberá dois exemplares da Revista impressa.
FORMA E PREPARAÇÃO DE ARTIGOS
Apresentação dos Trabalhos
A estrutura do trabalho deverá ser constituída na seguinte ordem:
•
Título do trabalho: O título, acompanhado de sua tradução para o inglês, deve ser breve e
suficientemente específico e descritivo.
•
Resumo: Deverá ser incluído um resumo informativo com até 250 palavras, em um único
parágrafo.
•
Palavras-chave: Na língua do texto, com até cinco descritores mais conhecidos da área e,
separados entre si por ponto e finalizadas também por ponto.
•
Abstract: Versão do resumo na língua do texto, para o idioma inglês.
•
Keywords: Até cinco descritores.
•
Introdução
•
Desenvolvimento
•
Conclusão
•
Referências: a partir de Janeiro de 2017, conforme a Norma da American Psychological
Association (APA). Deverão ser relacionadas em ordem alfabética, no final do artigo, somente as
citadas no texto.
•
Citações: a partir de Janeiro de 2017, conforme a Norma da American Psychological Association
(APA). Deverão ser indicadas, no texto, pelo sistema de chamada ‘autor-data’. Ex: Souza (2016).
•
Formato: Não exceder a 15 páginas (no mínimo de 8), incluindo as Referências, digitadas em um
software compatível para Microsoft Office 2000 ou superior para Windows, com as seguintes
especificações:
a) Fonte: Arial, tamanho 11 (para textos) e de 9 (para tabelas, figuras e notas de rodapé);
b) Espaçamento: simples entre linhas;
c) Alinhamento: justificado (para os parágrafos);
d) Número de página: no canto inferior direito;
e) Margens: direita e inferior = 2 cm; esquerda e superior = 2,5 cm;
f) Tamanho do papel: A4 (21,0 mm por 29,7 mm);
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•

Tabela: apenas este termo deve ser utilizado, no título, para dados quantitativos e/ou qualitativos
apresentados em formato de linhas e colunas (não utilizar o termo “quadro”). As Tabelas devem
ser enumeradas sequencialmente com título, explicitando o que está sendo representado. O título
deve ser colocado acima da Tabela, conforme a norma da American Psychological Association
(APA).
Exemplo:
Tabela 1
Teste de Normalidade de Distribuição dos Dados

•

Figura: apenas este termo deve ser utilizado no título para as imagens (não utilizar os termos
“ilustração”, “gráfico”, “organograma” etc.). O título deve ser colocado na parte inferior (abaixo da
imagem), precedido da palavra Figura, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto,
em algarismos arábicos, conforme a norma da American Psychological Association (APA).
Exemplo: Figura 1. Processos inerentes à institucionalização.

•

Siglas: quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma dos nomes precede as siglas,
colocadas entre parênteses.
Exemplo: Universidade de São Paulo (USP).

•

As Tabelas, Figuras e Fórmulas devem permitir edição em software compatível com Microsoft
Office 2000 ou superior para Windows.

ENVIO DE ARTIGOS
Os artigos devem ser submetidos na página da Revista em Submissões Online (http://revista.crcsc.org.br).
No formulário de submissão deve constar um breve currículo dos autores, destacando o número do registro no
CRC de origem e a Instituição a que está vinculado (como professor, discente ou como profissional da área
contábil), bem como, o endereço para correspondência (incluindo número de telefone e e-mail). É obrigatório o
preenchimento de todos os campos do formulário de submissão. As dúvidas sobre o processo de submissão podem
ser esclarecidas por meio do e-mail da Revista (revista@crcsc.org.br).
Revista Catarinense da Ciência Contábil – Secretaria Editorial
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900
88.015-710 – Florianópolis – SC
Fone: 48 3027-7006
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