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Edital 01/2022 

 

Data do evento: 24 a 26 de agosto de 2022 
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CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

 

O comitê organizador do I CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA SOCIAL, 

SOLIDÁRIA E COOPERATIVISMO, convida profissionais, professores, alunos e 

pesquisadores a submeterem artigos a serem apresentados durante o evento. 

 

DA SUBMISSÃO 

 

Art.1º – Os trabalhos serão recebidos na modalidade artigo completo. 

 

Art. 2º - A submissão do artigo completo ocorrerá em duas etapas: 

 

I – Até 29 de julho de 2022 deverá ser submetido o resumo do trabalho com até 400 palavras, 

na formatação prevista no art. 9º deste edital.   

II – Até 15 de setembro de 2022 deverá ser submetido o artigo completo, desde que 

apresentado durante evento.  

 

Art. 3º - Os temas para a submissão dos resumos/artigos deverão possuir pertinência temática 

com o evento, devendo no ato de submissão ser indicado para qual dos Grupos de Trabalho 

abaixo indicado o trabalho se destina. 

 

GT 1- Métricas, indicadores e modelos de avaliação da ESS na América Latina  

GT 2 - Economia Social e Solidária, Instituições e Política Públicas  

GT 3 - Gestão, Finanças e Financiamento dos Empreendimentos da Economia Social e 

Solidária  

GT 4- Desenvolvimento Sustentável e Economia Social e Solidária  

GT 5 - Raça, Gênero e Juventude na Economia Social e Solidária  

GT 6 - Inovação Social, Tecnologia, Incubadoras Tecnológicas em Economia Solidária e os 

Novos Desafios para Cooperativismo e ESS  

 

Art. 4º – Todas as submissões serão realizadas (resumos e artigos completos) através do site 

do evento https://conferencias.ufrj.br/index.php/cbesc/ICBESSC. 



 

   

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis – UFRJ. 
Av. Pasteur, 250 - Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-240 

 

Art. 5º – Serão aceitos trabalhos em português, espanhol, francês, italiano e, inglês. 

 

Art. 6º – Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores, sendo permitida até 2 (duas) submissões 

por pessoa, independentemente de ser autor ou coautor. 

 

Art. 7º – Os autores dos resumos aprovados estarão automaticamente inscritos no evento. 

 

Art. 8º – Uma vez submetido o resumo, não será aceita a inclusão ou exclusão de autores. 

 

Art. 9º – Cada submissão deverá conter dois arquivos: 

 

a.) Arquivo 1 - contendo o trabalho, os nomes dos autores, e-mails e suas filiações 

institucionais; 

b.) Arquivo 2– contendo o trabalho, sem identificação dos autores, conforme 

template. 

 

Art. 10º – O arquivo do resumo/trabalho completo deverá ser enviado no formato DOC. 

 

 

DA FORMATAÇÃO 

 

Art. 11 – O texto do artigo deve ser formatado em Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 

justificado, podendo ser escrito em português, inglês e espanhol. O texto deve conter entre 15 

e 25 páginas (de acordo com o tipo de publicação, exceto nos casos de resenha, entrevistas e 

pontos de vista), incluindo resumos e referências. A primeira linha de cada parágrafo deve 

apresentar entrada de 1,25, conforme template disponível no site do evento. Especificações de 

layout da página: Tamanho A4 (21 cm X 29,7 cm), margens superior e esquerda 3 cm; 

inferior e direita 2 cm. 

 

 

DA APRESENTAÇÃO 

 

Art. 12 – Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral, entre os dias 25 e 26 de agosto 

de 2022, período vespertino, de maneira presencial ou on-line. 

 

Art. 13 – Para a emissão de certificado, o trabalho deve ser apresentado por no mínimo um 

dos autores devidamente inscrito no evento. 

 

Art. 14 – Ao submeter os artigos os autores automaticamente cedem para a Comissão 

Organizadora seus direitos autorais para publicação.   
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Art. 15 – As inscrições para o evento serão realizadas no site do evento 

https://conferencias.ufrj.br/index.php/cbesc/ICBESSC. 

 

Art. 16 – Dúvidas devem ser encaminhadas pelo e-mail: bessc2022@facc.ufrj.br. 

 

Art. 17 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022.  

 

Comissão Organizadora 

 


