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O DOMINUS INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE ESTUDOS ACADÊMICOS E 

PROFISSIONAIS propõe o presente evento com o intuito de incentivar e reconhecer o 

desenvolvimento de pesquisas e reflexões interdisciplinares de alta qualidade no campo 

do empreendedorismo. 

 

Submissão de trabalhos 

Os trabalhos a serem submetidos ao CBVGE 2020 poderão ser resultantes de 

teses/dissertações, pesquisas acadêmicas, divulgação de práticas no campo da gestão 

empresarial, estudos de caso e relatos de experiências. Os estudos poderão 

ser individuais ou em colaboração, contando com no máximo cinco autores por trabalho. 

Não há limite de submissão por autor, considerando autoria ou coautoria. 

Os trabalhos deverão ser escritos em português e as normas de formatação dos 

trabalhos estão disponíveis em um link ao fim desta página.  Arquivos que estejam fora 

dos padrões de formatação exigidos serão rejeitados pela comissão organizadora.  

A submissão será em Resumo Expandido, e o método de apresentação será 

através de filmagem, podendo o apresentador escolher a modalidade: pôster, Datashow, 

tv ou gravação de tela no computador. 

A vídeo de apresentação e o arquivo final do trabalho selecionado, deverá ser 

submetidos via internet através do portal do Instituto Dominus 

http://www.idominus.com.br/, até às 23h59m do dia 18 de maio de 2020. 

Os Grupos de Trabalhos – GTs (eixos temáticos)  do Congresso, são apresentados 

a seguir: 

1. Estratégia Empresarial 

2. Finanças 

3. Marketing e Vendas 

4. Produção e Operações 

5. Recursos Humanos 

 

Os resumos expandidos serão criteriosamente avaliados e selecionados, pelos 

coordenadores dos GTs, segundo os critérios a seguir: 

1. Aderência aos eixos temáticos; 
2. Pertinência e relevância para os objetivos do evento; 
3. Abordagem criativa e inovadora; 
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4. Originalidade; 
5. Concisão e clareza da linguagem, leitura fluída; 
6. Base teórica-conceitual que reflita o estado-da-arte do campo de conhecimento; 
7. Estratégia de pesquisa bem estruturada e coerente com os objetivos propostos e 

que deve constar do resumo aprovado; 
8. Conclusão coerente, clara e objetiva; 
9. Contribuições à prática administrativa e/ou ao campo de conhecimento 

correspondente. 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS: 

1) A organização do evento divulgará os resultados, contendo a relação dos trabalhos 

selecionados, até o dia 18 de maio de 2020. 

2) A inclusão do trabalho aceito na programação do evento está condicionada à inscrição 

no evento e ao respectivo pagamento de pelo menos um autor do trabalho até o dia 18 

de maio de 2020. Após esta data, não será mais possível incluir qualquer trabalho na 

programação do evento, mesmo estando aprovado no processo de avaliação. 

3) A inclusão do trabalho nos anais eletrônicos do 1º Congresso Brasileiro Virtual de 

Gestão Empresarial, publicados no site do evento, ocorrerá somente mediante a 

apresentação do trabalho por um dos autores devidamente inscrito no evento.  

4) Ressalva-se que cada trabalho deverá ser inédito, não tendo sido publicado sob 

qualquer forma impressa ou eletrônica, devendo assim permanecer até o término do 

evento. 

Santa Maria, 02 de Abril 
Equipe Dominus 

 


