
 

 

CONSÓRCIO DOUTORAL 

 

Como Submeter uma Proposta de Tese ao Consórcio Doutoral – 5º congresso UFU 

Para submeter uma proposta, o candidato deverá ser aluno de doutorado regularmente 

matriculado em um Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. As principais 

orientações são as seguintes: 

a) Os projetos deverão ser submetidos para o seguinte e-mail: 

consorciocongresso@facic.ufu.br 

b) O autor é o responsável para que o projeto esteja de acordo com as 

características e os critérios técnicos exigidos; 

c) O candidato deverá anexar uma carta de concordância pelo seu orientador (o 

modelo da      carta está disponibilizado no site, em submissão de trabalhos) 

d) O arquivo deve ser submetido em formato pdf. 

 

Normas para Submissão de Propostas ao Consórcio Doutoral 

Os doutorandos interessados em submeter propostas ao Consórcio Doutoral da UFU 

devem seguir as normas de submissão. A proposta deve ter até 5 páginas 

(desconsiderando a primeira de apresentação geral e a última das referências), em 

idioma português, obedecendo a seguinte estrutura: 

a) Primeira página – apresentação geral 

Título da Proposta (com todas as palavras principais iniciando-se em 

maiúsculas); nome do doutorando, nome do orientador, identificação da 

instituição de ensino e do programa de pós-graduação. Além disso, incluir: 

resumo contendo até 250 palavras; três a cinco palavras-chave; 

 

b) As demais páginas devem conter 

1) Introdução: descrever brevemente o estado-da-arte, caracterizar a 

delimitação do tema e problema da pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos 

e a tese proposta. Deve contemplar a relevância da tese, considerando as lacunas 

teóricas e empíricas existentes, aspectos não tratados por estudos anteriores, 

entre outros. Recomenda-se que o proponente deixe claro, nesta seção, a 

contribuição conceitual da tese, a sua não trivialidade e a relevância para o 

conhecimento científico da área. Deve-se explicitar o impacto potencial da 

contribuição: organizacional, econômico, tecnológico, social, seu ineditismo, 

outros. 

2) Quadro Teórico de Referência: abrange a discussão de teorias, conceitos, 

modelos e resultados de pesquisas sobre o tema, que caracterizem o estado-da-

arte, mesmo que resumida, sobre o problema proposto. Deve apresentar os 

argumentos teóricos que suportam as proposições e hipóteses que caracterizam 

a tese. O foco deve estar na tese e  sua contribuição e não em uma síntese geral 

sobre a literatura existente sobre o tema.  
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3) Procedimentos Metodológicos: apesar de sintético, espera-se que o 

doutorando deixe claro o posicionamento epistemológico e as etapas para 

operacionalização do estudo, que envolvem o acesso ao contexto da pesquisa; a 

definição da população e amostra (para estudos quantitativos) ou do contexto e 

dos sujeitos (para estudos qualitativos); o desenho da pesquisa, a definição dos 

instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados e critérios para 

maximizar a confiabilidade e a validade da  proposta. 

c) Referências: as referências devem seguir as normas da APA ou da ABNT. 

As propostas devem ter o seguinte formato: papel A4; margens: superior (3cm), inferior 

(2cm), esquerda (3cm), direita (2cm); fonte Times New Roman tamanho 12; espaçamento 

simples entre  caracteres, palavras e linhas; texto justificado. 

 

Avaliação e Sessões de Discussão das Teses 

Todas as propostas submetidas ao Consórcio Doutoral serão avaliadas por pesquisadores 

doutores vinculados a programas de pós-graduação, indicados pela Coordenação do 

Consórcio. Para avaliação das propostas, serão utilizados os seguintes critérios: 

 

a) Clareza na delimitação do tema, problema, objetivo e tese; 

b) Relevância teórico-prática da tese para o conhecimento da área; 

c) Contribuição conceitual da tese; principais características do seu ineditismo e 

não  trivialidade; 

d) Qualidade do referencial teórico (densidade do posicionamento teórico e 

qualidade da análise do estado-da-arte) e dos argumentos teóricos que suportam 

as proposições e hipóteses que caracterizam a tese. Espera-se avanços críticos à 

análise da teoria pesquisada. 

e) Clareza na delimitação do posicionamento epistemológico da proposta; 

f) Adequação e clareza na descrição das etapas para a operacionalização do estudo; 

g) Qualidade da organização e apresentação da proposta (considerar se a proposta 

atende às normas da ABNT ou APA, é escrita de forma correta e não contém 

erros gramaticais ou  ortográficos); 

 

Esses quesitos serão avaliados em Insuficiente, Fraco, Regular, Bom e Muito Bom. Ao 

final da avaliação, o avaliador concluirá, escolhendo uma das opções: 

 

a) A proposta não deve estar presente no consórcio porque está em um estágio inicial; 

b) A proposta não deve estar presente no consórcio porque não atende aos critérios 

mínimos de avaliação; 

c) A proposta deve estar presente no consórcio, mas necessita ser aprimorada. 

d) A proposta deve  estar presente no  consórcio, pois  está bem elaborada e  deve 

ser compartilhada. 

 

Datas importantes: 

 

• Recepção de trabalhos: 01/03/2023 a 12/06/2023 

• Resultado das avaliações: 21/07/2023 

• Data do consórcio: 18/10/2023 


