XVIII Conferência grudis | Doctoral Colloquium
Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém  1 e 2 de fevereiro de 2019

Call for Papers
As conferências grudis ocupam hoje um lugar de destaque na investigação em Contabilidade em Portugal.
Desde a sua criação, em 2002, o grudis tem dado um importante contributo para a dinamização da
investigação, sendo as conferências o principal momento de interação dos membros. A XVIII Conferência
e Doctoral Colloquium grudis realizar-se-á na Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto
Politécnico de Santarém [ESGT-IPSantarém], nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2019. A Conferência grudis
será precedida de um Doctoral Colloquium e tem o apoio da European Accounting Association (EAA).

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém [Instituto Politécnico de Santarém]
Complexo Andaluz, Apartado 295, 2001-904 Santarém, Portugal, Coordenadas GPS: 39º13'15.46"N ; 8º41'14.72"W

Objetivos
▪ Promover a produção de investigação científica de qualidade em contabilidade.
▪ Proporcionar aos participantes uma sessão plenária conduzida por um orador convidado de elevado
prestígio internacional.
▪ Proporcionar a investigadores em início de carreira a discussão dos seus projetos de investigação.
▪ Contribuir para o desenvolvimento de artigos através da sua discussão construtiva.
▪ Desenvolver competências em termos de apresentação e de avaliação crítica de trabalhos científicos.
▪ Aprofundar os contactos entre membros da comunidade científica que investigam na área da
contabilidade.

Destinatários
Investigadores da área da contabilidade, alunos de cursos de pós-graduações (mestrados e
doutoramentos) e outros interessados na investigação em contabilidade.
A XVIII Conferência e Doctoral Colloquium grudis está aberta a todos os interessados na investigação em
contabilidade. No entanto, a apresentação de artigos e de projetos de investigação é restrita a trabalhos
de membros do grudis (ou em co-autoria com membros do grudis) e a trabalhos de membros da
European Accounting Association (EAA). Eventuais interessados que não cumpram estes requisitos de
submissão podem solicitar a prévia adesão ao grudis através do seguinte link:
http://www.grudis.pt/2014/10/10/como-aderir-ao-grudis/.
Serão aceites artigos e projetos de investigação escritos em Português e em Inglês. A respetiva
apresentação e discussão será efetuada na mesma língua em que o trabalho estiver redigido.

Datas importantes
▪ Envio de trabalhos para apreciação (texto completo): até 15 de novembro de 2018.
▪ Comunicação de aceitação dos trabalhos para apresentação: até 21 de dezembro de 2018.
▪ Inscrição de autores de trabalhos aceites para apresentação: até 28 de dezembro de 2018.
▪ Inscrição geral: 1ª fase até 11 de janeiro de 2019; 2ª fase até 31 de janeiro de 2019.

Estrutura
Doctoral Colloquium (1 de fevereiro)
O Doctoral Colloquium contará com a apresentação de projetos de investigação de doutorandos. Este
espaço proporciona a doutorandos (membros do grudis ou da EAA) a oportunidade de apresentação e
discussão dos seus projetos de investigação e/ou dos resultados preliminares da sua investigação.
Os projetos devem conter uma descrição sucinta dos problemas objeto de investigação, da metodologia
de investigação a adotar, dos dados a utilizar e respetivo processo de recolha, dos resultados esperados e
de eventuais dificuldades na execução do projeto. A existirem resultados preliminares à data da
submissão, os mesmos deverão ser também apresentados.
Os projetos de investigação, por norma, podem ser apresentados apenas uma vez no Doctoral
Colloquium. Admitir-se-á uma segunda apresentação quando existirem alterações fundamentais no
projeto de investigação. Os autores dos projetos de investigação deverão participar na poster session da
Conferência.
Todos os projetos de investigação apresentados serão avaliados por um discussant. O Doctoral
Colloquium é aberto a todos os participantes na Conferência.

Conferência (2 de fevereiro)
A Conferência contará com a apresentação de artigos e com uma poster session.
Apresentação de artigos: A Conferência grudis proporciona a apresentação e discussão de artigos de
investigação (pelo menos um autor deve ser membro do grudis ou membro da EAA). Os artigos não
devem ter sido apresentados em anteriores conferências grudis ou, tendo-o sido, devem conter
alterações fundamentais. Cada artigo apresentado será apreciado e discutido por um discussant.
Poster Session: Este espaço destina-se à exposição de todos os projetos de investigação apresentados no
Doctoral Colloquium e visa promover a divulgação da investigação dos doutorandos, a criação de
oportunidades para a discussão construtiva de ideias com os participantes na Conferência e o
desenvolvimento de competências ao nível da síntese de ideias.
A aceitação de comunicações apenas se torna definitiva após a inscrição na Conferência, no prazo
definido pela organização, de um dos autores do artigo.

Submissão e seleção dos trabalhos
O envio dos trabalhos deve ser feito por e-mail anexando dois ficheiros em formato pdf, em que:
▪

Um dos ficheiros deve conter a identificação e filiação do(s) autor(es) e a versão completa do texto
do trabalho de investigação;

▪

O outro ficheiro deve conter apenas a versão completa do texto do trabalho de investigação sem
qualquer identificação de autor(es). Este será o ficheiro a enviar aos dois avaliadores do trabalho.

Os trabalhos submetidos não devem ultrapassar as 15.000 palavras.
O e-mail com os 2 documentos em pdf deverá ser enviado, até 15 de novembro de 2018, para
conferencia.grudis@gmail.com.
A seleção dos trabalhos (artigos e projetos de investigação) para apresentação na XVIII Conferência e
Doctoral Colloquium grudis estará condicionada à apreciação dos mesmos por parte de dois avaliadores
(double blind refereeing process).

Inscrição
Para inscrição na Conferência os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que será

disponibilizada a partir de 20 de novembro de 2018.
As taxas de inscrição na XVIII Conferência grudis são as seguintes:
Data

Membros do grudis/EAA

Restantes participantes

Até 11/01/2019

40€

80€

Após 11/01/2019

50€

100€

A participação no Doctoral Colloquium grudis é gratuita para os inscritos na Conferência.
Inscrições nos dias da Conferência e Doctoral Colloquium estão sujeitas a uma sobretaxa de 20€.
O valor da inscrição inclui a participação nas sessões, coffee-breaks, almoço (sábado) e certificados
(apresentação, discussants).

Comissão Científica
Coordenação
▪ Sofia Lourenço [ISEG, Universidade de Lisboa] (Presidente)
▪ Paulo Alves [Católica Porto Business School]
▪ Teresa Eugénio [ESTG-IPLeiria]
▪ Rui Robalo [ESGT-IPSantarém]

Revisores
▪ Membros do grudis a convidar pela Coordenação da Comissão Científica.

Comissão Organizadora local
▪

Rui Robalo [ESGT-IPSantarém] (Convenor)

▪

Filipa Nogueira [ESGT-IPSantarém]

▪

João Teodósio [ESGT-IPSantarém]

Local do evento
Escola Superior de Gestão e Tecnologia [IPSantarém]
Complexo Andaluz, Apartado 295
2001-904 Santarém, Portugal
Coordenadas GPS: 39º13'15.46"N; 8º41'14.72"W

Informação adicional e contactos
Informação detalhada sobre a XVIII Conferência e Doctoral Colloquium grudis está disponível em:
http://www.grudis.pt/xviii-conferencia/
A Comissão Organizadora pode ser contactada em:

conferencia.grudis@gmail.com
Mais informação sobre as atividades grudis pode ser encontrada em:

www.grudis.pt

