
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM GESTÃO DE PESSOAS 

CONCURSO DE ARTIGOS  

 
Preâmbulo 

O Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas do CRA- BA, com sede na Av. 

Tancredo Neves, 999, Ed. Metropolitano Alfa, 6º andar - Caminho das Árvores CEP: 

41.820-021. Salvador - Bahia, torna público que, no período de 1 de Julho de 2018 a 

31 de Agosto de 2018 estarão abertas as inscrições para o concurso de artigos 

científicos nas categorias estudante e profissional.  

O Concurso de Artigos Científicos em Gestão de Pessoas é uma iniciativa do Núcleo 

de Estudos em Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Administração do 

Estado da Bahia e abrande as categorias estudante e profissional administrador,  no 

Estado da Bahia. 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º 

Objetivo 

O Concurso de Artigos Científicos em Gestão de Pessoas  tem como objetivo 

estimular a produção científica e reconhecer produções na área de Administração, 

que contribuam para o fortalecimento da pesquisa em Gestão de Pessoas, 

prestando uma homenagem aos 50 anos de criação do Conselho Regional de 

Administração da Bahia.  

O objetivo central das ações é fazer uma maior aproximação do Conselho com o seu 

público alvo: administradores e estudantes de administração.  

 

Artigo 2º 

Comissão Julgadora 

A constituição da Comissão Julgadora será da responsabilidade do Núcleo de 

Gestão de Pessoas do CRA-BA, podendo contar com os demais núcleos de estudo 



 
 

do CRA, representantes de entidades públicas ou privadas, personalidades do meio 

empresarial, acadêmico ou da sociedade civil em geral.  

A Comissão julgadora não terá acesso aos nomes dos autores, sendo realizada 

avaliação às cegas. Serão 02(dois) examinadores por artigo, avaliações individuais, 

sendo considerada a média aritmética das notas obtidas. 

 

Artigo 3º 

Condições de Participação 

Poderão submeter artigos ao presente certame estudantes e profissionais que 

cumprirem os seguintes requisitos: 

Estudantes 

a) Estudantes matriculados em Instituição de Ensino Superior em Curso de 

Graduação ou Tecnólogo na área de Administração ou Gestão no Estado da Bahia, 

apresentando cópia do comprovante de matrícula ou declaração emitida pela 

instituição de ensino; 

Profissionais 

a)  Administradores registrados no CRA e em situação de regularidade junto ao 

Conselho Regional de Administração. 

 

Artigo 4o 

Submissão e Aprovação 

 

Submissão e Aprovação 

A autoria de cada artigo poderá ser constituída por, no máximo, 03 (três) autores.  

Para a categoria estudante, as equipes deverão contar com a colaboração de um 

professor pertencente ao corpo docente da IES a que pertence. O papel do 

professor será o de orientar e apoiar os alunos na elaboração do artigo. 

 

Poderão ser enviados até 02 (dois) artigos por autor ou equipe de autores.                                                    

O(s) autor(es) deverá(ao) selecionar o tipo de temática do seu artigo.  



 
 

 

Serão selecionados os artigos com nota de avaliação mais alta, estabelecida uma 

nota mínima para o aceite do artigo por parte dos avaliadores.  

 

Não serão alteradas as autorias (inclusões ou exclusões de autores), após o 

encerramento do processo de submissão. 

 

Não serão permitidas alterações no trabalho e formatação após a submissão, sendo 

que a correta formatação e correção ortográfica são de responsabilidade dos 

autores.  

 

A análise dos artigos apenas acontecerá mediante a inscrição do evento. 

 

Artigo 5º. 

Formato dos Artigos 

O artigo deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 

a) O artigo deverá ser enviado no formato "docx" tendo no máximo 1 Mb;  

b) Um artigo poderá ter, no máximo,3 (três) autores; 

c) O corpo do artigo deve ter no mínimo 10 (dez) e, no máximo, 15 (quinze) 

laudas e respeitar as regras ortográficas de formatação disponíveis no anexo 

deste edital e do modelo de artigo, sob pena de ser desconsiderado (não 

avaliado);  

d) Somente serão aceitos para avaliação os artigos que se enquadrarem  na 

área de Gestão de Pessoas nas temáticas abaixo,  e que sigam o Modelo de 

Formatação estabelecido pelo evento;  

e) Utilizar o arquivo modelo para redigir o texto, respeitando o padrão de 

margem e rodapé com o logotipo do Evento.  

f) Os trabalhos deverão ser submetidos através do endereço eletrônico: 

cra50anos-concursodeartigos@cra.org.br, impreterivelmente até às 23:59 

(horário local), do dia 31.08.2018, com arquivo sem identificação. 



 
 

g) O(s) autor(es) enviarão junto com o arquivo contendo o artigo sem 

identificação, uma Ficha de Identificação, modelo anexo. 

  

Artigo 6º. 

Áreas Temáticas 

a)   Evolução da Gestão de Pessoas no período de 1968 a 2018. 

b)   Gestão de Pessoas na Administração Pública 1968 a 2018 

c)   Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho - anos 1968/2018 

d)   As Diferentes Gerações nas Organizações – anos 1968/2018 

e)   Contribuição do CRA para a evolução das relações de trabalho de 1968 a 
2018 

 

 

Capítulo II 

                                                      Condições Gerais  

Artigo 7º. 

 

Os artigos deverão ser inéditos e de autoria própria para fins de publicação.  

A responsabilidade sobre ineditismo e autoria é exclusiva dos autores, sob pena de 

impedimento de apresentações futuras e /ou outras sanções legais que se apliquem. 

O Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas e demais parceiros condenam ações 

que possam ser consideradas cópia, plágio ou equivalentes. 

 

Não poderão participar do certame os membros da entidade promotora da iniciativa 

(Núcleo de Gestão de Pessoas do CRA) e familiares em linha direta da Comissão 

Julgadora. 

Os artigos aprovados serão devolvidos para o envio da versão final, com as 

observações sugeridas pelos avaliadores sem, contudo, sofrer qualquer alteração na 

avaliação recebida. 

 

 



 
 

 

Artigo 8º 

Premiação 

No Âmbito deste concurso, serão atribuídos 4 (quatro) tipos de prêmios: 

 

Prêmio Inovação em Gestão de Pessoas (1º e 2º Lugares) 

• 2  artigos que apresentarem melhor contribuição em inovação em Gestão de 

Pessoas, com ideias ainda não colocadas em prática 

 

•  2- administradores que apresentarem contribuição em inovação na área de Gestão 

de Pessoas, cujas ideias ainda não foram colocadas em prática. 

 

 

Prêmio de Caso de Sucesso (1º e 2º. Lugares) 

• 2  artigos que apresentarem melhor contribuição em inovação em Gestão de 

Pessoas, com ideias já colocadas em prática. 

 

•  2- administradores que apresentarem contribuição em inovação na área de 

Gestão de Pessoas, cujas ideias já foram colocadas em prática. 

 

Prêmio  Faculdade Inovadora – 1º e 2º Lugares nas 2 categorias acima 

Faculdades dos alunos premiados nas categorias acima ( 4) 

 

Prêmio - Professor(a) Inovador (a) - 1º e 2º Lugares nas 2 categorias acima 

 

Professores orientadores dos artigos premiados (4) 

 

O júri reserva-se do direito de não atribuir qualquer dos prêmios e certificados 

previstos, caso considere que as candidaturas não satisfazem os critérios 

enunciados. 

 

 



 
 

 

Artigo 9º 

Prazo de candidatura 

Os artigos deverão ser apresentados até às 23:59 horas do dia 31 de Agosto de 

2018 através do endereço eletrônico: cra50anos-concursodeartigos@cra.org.br.               

A candidatura somente poderá ser considerada aceita com a confirmação do Núcleo 

de Estudos de Gestão de Pessoas.  

 

Artigo 10º 

Processo de avaliação 

As candidaturas ao Concurso de Artigos em Gestão de Pessoas serão objeto de 

uma análise prévia para verificação das condições de elegibilidade por uma 

comissão técnica de responsabilidade do Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas. 

Das candidaturas validadas pela comissão técnica, serão selecionadas 20 

candidaturas. 

As 20 candidaturas selecionadas serão apresentadas a uma comissão julgadora 

para serem avaliados. Desta avaliação, sairão 10 finalistas. 

Os resultados da seleção serão revelados via e.mail, para a pessoa responsável, 

identificada no momento da candidatura. 

 

No dia da comemoração do Dia do Administrador, durante o mês de Setembro de 

2018, serão divulgados os vencedores em evento público. 

 

Artigo 11º. 

Critério Avaliação 

Grau de Inovação da Ideia - 15% 

Exequibilidade da Ideia  - 15% 

Impacto nos setores de Gestão de Pessoas das empresas  - 20% 

Conteúdo  - 50% 

 

 

 



 
 

 

Artigo 12º 

Disposições finais 

O Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas garante a confidencialidade de todo o 

processo, bem como o anonimato dos concorrentes que não vierem a ser 

premiados. 

O Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas reserva-se do direito de modificar o 

presente regulamento por motivos de força maior. 

As decisões do Júri são soberanas e não existem possibilidades de recurso. 

Caso exista alguma desistência de equipes concorrentes, a Comissão Julgadora 

poderá reintegrar outros concorrentes. 

Para qualquer dúvida emergente do presente regulamento, o Núcleo de Estudos de 

Gestão de Pessoas dará o seu parecer, que terá caráter vinculativo. 

 
ANEXOS 

01 – MODELO DE ARTIGO 

02 – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 - MODELO DE ARTIGO 
 
 

TÍTULO EM CAIXA ALTA: e Baixa 
 

Nome do autor1 
Nome do autor2 

Nome do autor3 
 

 
 
 

RESUMO 
 

 
Inserir aqui o resumo do trabalho, utilizando fonte Times New Roman, em corpo 12, com 
espaçamento simples entre as linhas, num só parágrafo. O resumo deve apresentar os 
objetivos, a metodologia e os resultados alcançados. Não ultrapassar 250 palavras. Não deve 
conter citações.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inserir aqui as palavras-chave, em sequencia, na mesma linha, 
podendo ter um mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) palavras-chave, separadas por ; 
(ponto e vírgula). Usar fonte Times New Roman em corpo 12. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Inserir o texto do corpo do trabalho, usando exclusivamente a fonte Times New 

Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e margens justificadas com os 

destaques. O negrito poderá ser usado, exclusivamente, para destacar os subtítulos ou divisões 

do trabalho, sempre no mesmo corpo 12, em caixa alta e baixa. 

De modo geral, a introdução deve apresentar: 

a) o assunto objeto de estudo; 

b) o ponto de vista sob o qual o assunto foi abordado; 

c) trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema; 

                                                           
1 Formação, instituição e e-mail do autor 
2 Formação, instituição e e-mail do autor 
3 Formação, instituição e e-mail do autor 
 
 



 
 

d) as justificativas que levaram a escolha do tema, o problema de pesquisa, o objetivo 

pretendido, o método proposto e a estrutura do artigo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e 

margens justificadas com o destaques. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e 

margens justificadas com o destaques. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e 

margens justificadas com o destaques. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Fonte Times New Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e 

margens justificadas com o destaques. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT 6023 para trabalhos 
científicos.  
 

As margens da página devem obedecer aos seguintes critérios: 
Superior esquerda 3cm e inferior direita 2cm. 

 
 
 
 
 



 
 

02 – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

TÍTULO DO ARTIGO: 

 

 

Autor(es): 

1 - CPF: 

2 - CPF: 

3 - CPF: 

 

Categoria 1 - Estudante:                (    ) Semestre:  

 2 - Profissional:   (*)       (    ) No. Registro CRA:  

 3 - Orientador(a):           (    ) Titulação:  

Faculdade: 

(*) Empresa: 

LINHA TEMÁTICA PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO: 

f) Evolução da Gestão de Pessoas no 

período de 1968 a 2018. 

(    ) g) Gestão de Pessoas na Administração 

Pública 1968 a 2018 

(    ) 

h)   Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 

no Trabalho - anos 1968/2018 

(    ) i) As Diferentes Gerações nas 

Organizações – anos 1968/2018 

(    ) 

j)   Contribuição do CRA para a evolução 

das relações de trabalho de 1968 a 2018 

(    )  

POR QUAL VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TOMOU CONHECIMENTO DO CONCURSO: 

 

   Internet         Faculdade            CRA             Redes Sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp...)      

   Outro (qual?) _________________________  

 



 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS 
 
 

 

 

 

Pelo presente termo autorizo O Núcleo de Pesquisas em Gestão de Pessoas do CRA-BA a 

publicar, no todo ou em parte, o trabalho sob o título:  

  __________________________________________________________________________ 

Declaro que a obra cedida é de minha/nossa autoria, é inédita, ou seja: não foi publicada em 

meio impresso ou eletrônico, tais como livros, revistas acadêmicas, e outros periódicos de grande 

circulação; não foi divulgado pela imprensa; e não está pendente de publicação. 

 

Declaro ainda que a obra não constitui plágio, total ou parcial, tal como definidos pela 

legislação de direitos autorais em vigor no Brasil e assumo total responsabilidade pelo seu conteúdo, 

estando ciente da possibilidade de aplicação de sanções administrativas e judiciais, caso seja 

constatado qualquer forma de plágio ou autoplágio. 

 

Declaro, finalmente, que elaborei este artigo em caráter pro bono publico e, portanto, 

renuncio a qualquer remuneração, autorizando a sua publicação, distribuição e divulgação em 

quaisquer meio e suportes de uso do Núcleo de Gestão de Pessoas do CRA-BA. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo. 

 

Salvador (BA),    

 

____________________________                              ________________________ 

                  Nome                                                                      Assinatura                  

____________________________                               ________________________ 

                  Nome                                                                     Assinatura                  

____________________________                               ________________________ 

                  Nome                                                                     Assinatura                  

 

 
 


