
 

 
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO 

III ENCONTRO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO - ECADMA 
 
 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO DO III ENCONTRO INTEGRADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO - ECADMA 
 

Os Cursos de bacharelado em Administração da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - 

UNISULMA e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL - Campus 

Imperatriz em parceria com Instituições públicas e privadas no Estado do Maranhão tais como, 

UNDB, FEST, UNIBALSAS, ANHANGUERA e FAVALE visam a realização do III Encontro 

Integrado de Administração do Maranhão - ECADMA 2022. O evento realizar-se –a nos dias 08 e 09 

de setembro de 2022 das 08h00 às 22h00, nas dependências na Unidade de Ensino Superior do Sul 

do Maranhão –UNISULMA em formato híbrido. 

 

1. DO OBJETO 

Comemorar a atuação deste profissional e reunir de modo transdisciplinar, em formato híbrido, 

estudantes, profissionais, gestores e empreendedores para celebrar o Dia do(a) Administrador(a) 

numa vasta programação. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Poderam participar do ECADMA, estudantes, profissionais, gestores e empreendedores.  

As inscrições ocorrerão exclusivamente por meio do endereço: 

https://www.even3.com.br/ecadma2022 

 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO DE PESQUISA EM  GESTÃO, SAÚDE  E 
TECNOLOGIA 2022 
 
1. INSCRIÇÕES 

1.1. Poderão inscrever-se no evento: estudantes (com anuência do professor orientador do  trabalho), 

professores, pesquisadores e profissionais. 

1.2.  As inscrições ocorrerão da seguinte forma: 

1.3. Submissão de trabalhos: de 17/08 a 28/08/2022. 

 

 



 

 

2. MODALIDADE 

2.1. Relato de Experiência: comunicações breves de Relatos de Experiências acadêmicas ou 

profissionais, com evidências metodologicamente adequadas. 

2.2. Trabalhos submetidos na modalidade Relato de Experiência deverão obedecer às normas de 

publicação  que constam nas orientações da revista UNI. 

https://revista.unisulma.edu.br/index.php/unisulma. 

 

3. DA SUBMISSÃO DE RESUMOS E APRESENTAÇÃO 

 3.1. Os trabalhos deverão ser submetidos de 17/08 a 28/08/2022, exclusivamente por meio do          

endereço:  https://www.even3.com.br/ecadma2022 

3.2.  Somente serão aceitos Relatos de Experiência enviados eletronicamente por meio do site do 

evento, e  não serão recebidos temas enviados por outros meios; 

3.3.  É de responsabilidade do autor elaborar seu banner e apresentar o seu trabalho, caso o mesmo 

seja selecionado para apresentação. Um dos autores do trabalho deverá se fazer presente durante toda a 

exposição de apresentação do trabalho; 

3.4.  Qualquer autor/coautor está apto a apresentar o trabalho. O autor/coautor deverá chegar com 

antecedência de 30 minutos antes do início da exposição e apresentação oral, identificar-se  para a 

comissão organizadora presente no local da apresentação, munidos do seu banner.  

3.5.  Caso nenhum dos autores do trabalho se faça presente na data e local designada para 

apresentação, a comissão cientifica considerará o trabalho como não apresentado. 

3.6.  A ficha de avaliação do trabalho, durante a exposição, é particularidade da  comissão cientifica 

do ECADMA.  

3.7.  A avaliação da comissão cientifica é soberana e a ela não cabe recurso. 

3.8.  Os autores e coautores serão responsáveis pela revisão ortográfica do artigo apresentado no 

ato da submissão. 

3.9.  Os autores devem informar, caso se trate de pesquisa que envolva seres humanos, os Aspectos 

Éticos incluindo o número (CAAE) do protocolo de aprovação/tramitação do Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

3.10.  Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica formada por avaliadores 

convidados; 

3.11.  Os trabalhos aprovados e apresentados integrarão o Anais eletrônico do evento; 

3.12.  Os certificados de apresentação e participação serão distribuídos eletronicamente na página 

do evento, ficando a critério dos autores a impressão do documento; 



 

3.13.  Apenas os autores dos trabalhos apresentados, em dia e horário estabelecidos pela comissão 

organizadora do evento, receberão os certificados; 

3.14.  Os certificados serão confeccionados mediante as informações prestadas no ato da 

submissão. Não cabendo à comissão organizadora solicitação de correção de nome/título do trabalho, 

bem como de inclusão/exclusão de autor, se erro cometido pelo autor no momento da  submissão. 

3.15.  Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral do evento. 

     

Comissão Organizadora, 

III Encontro Integrado de Administração do Maranhão- ECADMA. 

 

  



 

 

DIRETRIZES PARA RELATO DE EXPERIÊNCIA 

III ENCONTRO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO- ECADMA 

 

Os trabalhos originais na modalidade Relato de Experiência, obedecendo o prazo de submissão, 

deverão ser submetidos em formatos PDF, obedecendo aos critérios: 

1. O Título deve ser conciso e explicativo, representando o conteúdo do trabalho, não 

excedendo a 10 palavras. O Título em inglês deverá ser a versão exata do título em português. 

2. Resumo, Palavras-Chave - O Resumo de trabalhos a serem submetidos devem conter no 

máximo 500 palavras, deve ser seguido de 3 a 5 Palavras-Chave para fins de indexação do trabalho, 

que deverão ser separadas por um ponto entre elas. No caso de artigos, o resumo deve incluir: 

descrição sumária do problema investigado, características pertinentes da amostra, método utilizado 

para a coleta de dados, resultados e conclusões, suas implicações ou aplicações. O Resumo de um 

artigo de revisão, de atualização e de relatos de experiência deve incluir: assunto tratado em uma 

única frase, seguida do objetivo, tese ou construto sob análise, fontes usadas e conclusões. 

3. Resumos em Inglês - Os resumos, em inglês, devem ser a versão exata do texto do resumo e 

devem obedecer às mesmas especificações para a versão em português, seguidos da tradução exata 

das Palavras-Chave. 

Importante: As ideias do texto e as Referências, constantes no artigo científico, são de 

responsabilidade do autor. 

4. Na formatação, o corpo do texto deve apresentar obrigatoriamente Introdução (que contemple 

a problemática, Fundamentação Teórica e o objetivo do trabalho) Método utilizado, 

Resultados/Discussões, Considerações Finais e Referências Bibliográficas. Além de estar digitado 

em espaço 1,5 entrelinhas, em páginas numeradas, com margens de 3 cm (superior e esquerda) e 2 

cm (inferior e direita), justificado, na fonte “Times New Roman”, tamanho 12, em papel A4. 

Importante: Nas Referências só devem constar as obras, em ordem alfabética, das efetivamente 

citadas no corpo do texto e deverão ser digitadas em espaçamento simples e separadas entre si por 

espaço duplo, além de alinhadas somente à margem esquerda. 

4.1 Conter no máximo 15 páginas numeradas a partir da Introdução. 

4.2 Os trabalhos deverão ser inéditos, escritos em português de forma clara e concisa. 

4.3 As citações dos autores deverão ser feitas no corpo do texto, utilizando-se da forma “autor- 

data”, de acordo com as normas.  

 

 



 

 
 NBR 6022:2018 (Artigo); 

 NBR 6023:2018 (Referências); 

 NBR 6028:2003 (Resumos); 

 NBR 10520:2002 (Citações) 

5- Texto do artigo/ Relato de Experiência  

a) Subdivisões do Texto - Em todas as categorias, o texto deve ser estrutu rado a partir 

de títulos e subtítulos das partes, alinhados à esquerda, sem nu meração. Os títulos deverão ser 

digitados em negrito . 

b) Notas de rodapé - Não utilizar Notas de Rodapé Bibliográficas. Deverão ser 

ordenadas por algarismos arábicos que deverão ser sobrescritos no final do texto ao qual se 

refere cada nota. 

c) Figuras - As Figuras, com suas respectivas legendas, deverão estar inseridas no texto. 

As Figuras deverão estar, preferencialmente, no formato J PG, PNG ou outro formato 

compacto. Para assegurar qualidade de p ublicação, todas as figuras deverão ser gravadas com 

qualidade pa ra exibição na web e uma boa qualidade para impressão. 

d) Tabelas - As Tabelas, incluindo título e notas, deverão estar inseridas no texto com 

as devidas legendas. As Tabelas deverão estar em Word ou Excel. Cada tabela não poderá 

exceder 17 cm de largura x 22 cm de comprimento. O compri mento da tabela não d eve 

exceder 55 linhas, inclui ndo título e rodapé(s). 

e) Anexos - Serão aceitos Anexos aos trabalhos quando contiverem informação original 

importa nte ou algum destacamen to que complemente, ilustre e auxilie a compreensão do 

trabalho. Recomenda-se utilizar recu rsos hipermídia pa ra elaboração dos Anexos . 

 

 

 

Comissão Organizadora, 

III Encontro Integrado de Administração do Maranhão- ECADMA 

 


