REGULAMENTO
1. GERAL
O Prêmio Excelência Acadêmica é conferido anualmente à melhor Monografia ou
Trabalho de Conclusão de Curso, doravante denominada simplesmente TCC, produzido
pelos alunos de Instituições de Ensino Superior de todo o território nacional. O Prêmio
Excelência Acadêmica é realizado pela FUCAPE – Fundação Instituto Capixaba de
Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, promovido pela ArcelorMittal
Brasil e conta com o apoio do CRC-ES – Conselho Regional de Contabilidade do
Espírito Santo, Corecon-ES – Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, CRAES – Conselho Regional de Administração do Espírito Santo e da FINDES – Federação
das Indústrias do Espírito Santo.

O Prêmio Excelência Acadêmica é a continuidade do Prêmio Prof. Eliseu Martins, criado
em 2003 pela Fucape, em conjunto com a ArcelorMittal Brasil. A marca e o nome da
premiação foram alterados em função da sugestão do próprio Prof. Eliseu Martins.

2. TEMAS
Os trabalhos devem estar voltados à área de negócios, devendo enquadrar-se em uma
das seguintes linhas de pesquisas:
• Controladoria
• Finanças
• Estratégia
• Logística
• Gestão Empresarial
• Gestão Ambiental e Social
• Contabilidade
• Economia
• Gestão de Micro e Pequenos Negócios

• Recursos Humanos
• Marketing
• Temas afins
Nota: temas não enquadrados entre as opções acima poderão participar na categoria
“Temas Afins”, desde que relacionados à temática “Gestão de Negócios”, podendo ser
excluídos do processo seletivo caso a comissão julgadora opine pela inadequação do
tema proposto.

3. OBJETIVOS
Estimular o espírito de pesquisa, o conhecimento e a reflexão dos discentes sobre as
ciências empresariais, suas tendências, bem como o papel do profissional no atual
cenário de constantes mudanças.

4. PARTICIPANTES
Poderão participar do Prêmio autores de Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) apresentados em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação e do Desporto.
4. 1 Cada participante poderá inscrever apenas uma Monografia ou TCC.
4. 2 Os trabalhos poderão ser individuais ou, no caso de TCCs, limitados a dois autores.
4. 3 O orientador do trabalho não poderá ser inserido como coautor do trabalho.
4. 4 É vedada a participação de aluno que esteja cursando qualquer um dos cursos de
Mestrado promovidos pela FUCAPE, ou aqueles que vierem a ser alunos de Mestrado
da FUCAPE até o término das inscrições do Prêmio, marcadas para o dia 08 de fevereiro
de 2013.

5. FORMATO DAS MONOGRAFIAS/ TCCs
5.1 Formato de arquivo para envio: PDF
5.2 Número de páginas: no mínimo 20 e no máximo 50 páginas.

5.3 Configuração das páginas: margem superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm;
direita 2 cm.
5.4 Tamanho do papel: A4 (largura 21 cm; altura 29,7 cm)
5.5 Fonte: Arial, tamanho 12.
5.6 Espaço entre linhas: 1,5
5.7 Orientação geral: Normas da ABNT.
5.8 Estrutura Geral:
•

Título;

•

Introdução;

•

Desenvolvimento;

•

Conclusão;

•

Referências Bibliográficas;

•

Anexos e Apêndices (quando necessário).

Observação: O resumo será incluído tanto no sistema de inscrição quanto no arquivo
enviado, e obrigatoriamente deverá ter um mínimo de 1150 e máximo de 1750
caracteres. Será preciso, portanto, incluir o resumo no arquivo enviado.
6. INSCRIÇÕES
Os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente pela internet, até a meia-noite
(horário oficial de Brasília) do dia 08 de fevereiro de 2013, por meio do site
www.fucape.br/premio no qual se encontram todas as informações pertinentes.

De acordo com a orientação contida no site, quando do envio do trabalho, o autor deverá
cadastrar o título, nome, instituição de ensino, digitar o resumo e informar a área
temática de pesquisa. No arquivo a ser enviado com o texto do trabalho, não deverá
ser feita qualquer indicação de autoria, ou seja, deverão ser excluídos o nome do
autor, da instituição, do orientador, ou qualquer outro item que possa gerar
identificação de qualquer natureza. Será necessário também retirar as propriedades de
identificação do autor do arquivo enviado. Antes do envio é necessário certificar-se
da ausência de vírus nos arquivos, por meio de programas de antivírus atualizados.

No ato da inscrição, o candidato deverá incluir a área temática de seu trabalho, caso
contrário, sua inscrição não será efetivada.

O número mínimo e máximo de páginas deverá ser observado, sob pena de
desclassificação.

7. AVALIAÇÃO
Os trabalhos inscritos serão avaliados em três etapas:
7. 1 Etapa Inicial
O grupo denominado “Comissão de Seleção”, composto por mestrandos, mestres e
doutorandos de todo o Brasil e professores universitários de reconhecida competência,
indicará as 20 (vinte) Monografias ou TCCs que obtiverem o maior número de pontos,
em uma escala de zero a dez, calculados a partir dos critérios indicados a seguir:

Critérios
1. Originalidade do Tema
2. Problematização do Tema
3. Elaboração dos Objetivos
4. Adequação da Metodologia
5. Sustentação Teórica do Tema
6. Conclusão e Recomendação
7. Emprego de Instrumentos de Pesquisa
8. Relevância da Bibliografia
9. Correção da Linguagem Escrita
10. Adequação às Normas da ABNT
Média

Nota

7. 2 Etapa Intermediária
Os 20 (vinte) melhores trabalhos serão divulgados no dia 21 de março de 2013 nos sites
www.fucape.br

e

www.fucape.br/premio,

classificação obtida.

sem

indicação

dos

autores

e

da

7.3 Etapa Final
Os 20 (vinte) trabalhos classificados na etapa inicial serão submetidos a uma nova
avaliação por um grupo denominado “Comissão Julgadora”, constituída por Professores
Doutores. A “Comissão Julgadora”, após reavaliar cada um dos trabalhos, com base nos
critérios especificados em 7.1, indicará no dia 25 de abril de 2013 os dez finalistas cuja
classificação somente será revelada durante a festa de premiação dos participantes. Em
caso de empate, caberá ao presidente da Comissão Julgadora a decisão do desempate.
A “Comissão Julgadora” será presidida por um de seus membros, eleito pelos pares.
No período de 25 de abril até 03 de maio de 2013, os trabalhos serão expostos para
leitura, avaliação e voto dos internautas. Ao trabalho mais votado será conferido um

prêmio por aclamação. No entanto, caso o trabalho já tenha concorrido e tenha sido
contemplado em premiação de anos anteriores, este será automaticamente
desclassificado do prêmio aclamação.
7. 4 Sigilo
Durante todo o processo de avaliação, os membros da “Comissão de Seleção” e da
“Comissão Julgadora” não terão acesso à identidade e outros dados dos concorrentes.

7. 5 Qualidade dos Trabalhos Inscritos
A “Comissão Julgadora” se desobriga a determinar 10 (dez) premiados caso considere
que haja menos do que dez trabalhos com qualidade suficiente para apresentação.

7. 6 Recursos
A “Comissão de Seleção” e a “Comissão Julgadora” são soberanas, dentro de suas
respectivas funções, não cabendo às suas decisões qualquer impugnação ou recurso.

8. PREMIAÇÃO
Os autores das Monografias/TCCs classificados nas 10 (dez) primeiras colocações
receberão um certificado com a indicação da colocação obtida e um troféu.
Adicionalmente e exclusivamente aos três primeiros colocados, serão oferecidas três
bolsas de estudo integrais e intransferíveis para cursar o Mestrado ministrado pela
FUCAPE, podendo optar pelo curso de Ciências Contábeis ou de Administração (estas
bolsas serão válidas apenas para a turma de 2013/02). Para fazer jus às bolsas de
estudos integrais, os premiados deverão ter dedicação de 8 (oito) horas semanais em
atividades de pesquisa, monitoria e etc., sob a Coordenação da Secretaria de Pesquisa.
As regras de conduta dos bolsistas, seja de estudo, seja de iniciação científica, deverão
ser seguidas em sua plenitude pelos bolsistas. Caso o bolsista não possa cumprir a
dedicação de 8 horas na Secretaria de Pesquisa, deverá pagar 20% do valor do
contrato, levando à perda da bolsa quando da não observância de qualquer uma de suas
regras. As regras de conduta dos bolsistas serão por eles assinadas quando da
matrícula no curso.

8.1 Voto dos Internautas
Ao trabalho eleito pelo voto dos internautas serão oferecidas duas passagens aéreas,
em período de baixa estação, para a cidade de Florianópolis ou a cidade de Gramado,
com três pernoites no Hotel Ibis (ou equivalente). O ganhador terá que optar pela data
com no mínimo um mês de antecedência, para que as passagens e reservas de
hotéis possam ser providenciadas.

8.2 Divisão do Prêmio para Trabalhos em Dupla
As bolsas de estudo referenciadas no caput deste item são únicas e intransferíveis.
Quando o trabalho for de autoria de mais de um autor, caberá aos ganhadores
decidirem pela forma de utilização da mesma. Caso não haja consenso entre os
ganhadores, o prêmio será dividido em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por
cento) para cada autor.

8.3 Reprodução dos Trabalhos
Os dez trabalhos classificados entre o 1º e o 10º lugar serão disponibilizados nos site
www.fucape.br e www.fucape.br/premio.

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados das três etapas do processo de seleção serão divulgados nos site
www.fucape.br e www.fucape.br/premio, nas seguintes datas:
• Resultado da Primeira Etapa: 01 de março de 2013
• Resultado da Segunda Etapa: 25 de abril de 2013
•

Voto Popular: 25 de abril a 03 de maio de 2013

• Etapa Final: A classificação dos dez finalistas, bem como o vencedor do Prêmio
Excelência Acadêmica e do Voto Popular, serão conhecidos na cerimônia de
premiação, que ocorrerá no dia 07 de maio de 2013 na sede da FUCAPE.

Observação: as despesas de locomoção e hospedagem deverão ocorrer por conta dos
classificados.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição dos trabalhos implica aceitação, por parte do (s) autor (es), de todas as
disposições constantes do presente regulamento.

As bolsas de estudo integrais, bem como demais benefícios, só serão válidos para
aqueles que cursarem a turma de 2013/02 (Ciências Contábeis ou Administração), com
início previsto para o segundo semestre de 2013. Será preciso que os vencedores das
bolsas de estudo participem do processo seletivo composto por uma prova objetiva,
entrevista e análise de currículo, conforme informações no site da instituição.

Caso algum dos vencedores desista dos benefícios da premiação, como a bolsa de
estudo integral, ela será repassada aos dois seguintes colocados considerando uma
bolsa de 50% para cada um.

10.1 Direitos Autorais
Os autores das 20 (vinte) melhores Monografias ou TCC’s asseguram, desde já, que são
os detentores dos direitos autorais pertinentes às suas respectivas obras, cedendo à
FUCAPE, à ArcelorMittal Brasil, e aos demais parceiros, o direito integral de reprodução
da obra a partir da divulgação dos trabalhos vencedores para sua publicação ou
divulgação nos meios de comunicação e seus respectivos sites, jornais e/ou revistas.

10.2 Revogação
Ficam revogados todos os demais itens e subitens do regulamento que não tenham sido
expressamente ratificados pelo presente instrumento.

10.3 Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pelos representantes da Comissão Julgadora.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2012.

Coordenação do Prêmio

