
Nome Tipo de apoio pedido
Valor do

apoio
(R$)

Título do artigo DOI

Aline Ribeiro Gomes
Premiação para artigos

publicados em revistas A1 e
A2 no período de 2022.

500,00

Should I Reuse It or Throw
It Out? Analysis of the

Management of
Household Plastic Waste
by Brazilian Consumers

during the COVID-19
Pandemic through

Practice Lens

Link

Camilla Soueneta
Nascimento Nganga

Premiação para artigos
publicados em revistas A1 e

A2 no período de 2022.
500,00

Há Tanta Vida Lá Fora!
Work-life Conflict,

Mulheres e Pós-Graduação
em Contabilidade

Link

Camilla Soueneta
Nascimento Nganga

Premiação para artigos
publicados em revistas A1 e

A2 no período de 2022.
500,00

(Re)Formação docente em
Contabilidade: uma
reflexão sobre os

programas de doutorado
no Brasil

Link

Camilla Soueneta
Nascimento Nganga

Serviços de tradução/revisão
para o inglês/português de

artigos aprovados em
periódicos nacionais ou

internacionais, os quais estão
estabelecidos entre os níveis
A1 e B3 (Qualis- CAPES 2016)
ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

600,00

Publicar ou pesquisar?
Reproduzir ou ensinar?

Reflexões sobre as
Experiências de Mulheres
Doutorandas em Ciências

Contábeis

/

Christian Gomes e
Souza Munaier

Premiação para artigos
publicados em revistas A1 e

A2 no período de 2022.
500,00

Morally transgressive
companies and

sustainable guidelines:
seeking redemption or

abusing trust?

Link

Dante de Souza
Cardoso

Premiação para artigos
publicados em revistas A1 e

A2 no período de 2022.
500,00

Effects of fiscal
consolidation on income

inequality: narrative
evidence from South

America

Link

Selecionados para o apoio no edital:
Excelência Acadêmica e Pertencimento

na Pós-graduação

https://semprefea.org.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/sustainability-14-08512-6-940138699411bc81e6842d3f4bfb7dfa.pdf
https://semprefea.elav.tmp.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/Publicacao_RAC-d823b48668b2f02ee5a481c106a27903.pdf
https://semprefea.elav.tmp.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/Aceite_RCO-6ba01c7a3be0726d5b53dc776da3ed83.pdf
https://semprefea.org.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/RAUSP-Morally-transgressive-companies-and-sustainable-guidelines-seeking-redemption-or-abusing-trust-164e8e2cc1573b5e123bfe646a2dcdf4.pdf
https://semprefea.org.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/SouzaCardoso-BarbosaDeCarvalho2022_Article_EffectsOfFiscalConsolidationOn-3b3fe6185a807888a2775e6eac82416b.pdf


Isabela Lima

Serviços de tradução/revisão
para o inglês/português de

artigos aprovados em
periódicos nacionais ou

internacionais, os quais estão
estabelecidos entre os níveis
A1 e B3 (Qualis- CAPES 2016)
ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

500,00

O trade-off entre
participação no mercado

de trabalho e maternidade
revisitado: uma analise de

painel para o período
2012-2019

/

Jefferson Luiz
Bution

Serviços de tradução/revisão
para o inglês/português de

artigos aprovados em
periódicos nacionais ou

internacionais, os quais estão
estabelecidos entre os níveis
A1 e B3 (Qualis- CAPES 2016)
ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

500,00
An Enterprise Risk

Management contribution
to International Business

/

João Paulo Augusto
Eça

Premiação para artigos
publicados em revistas A1 e

A2 no período de 2022.
500,00

Effect of debt structure
concentration on the

investment–cash flow
sensitivity of Brazilian

companies

Link

João Paulo Resende
de Lima

Serviços de tradução/revisão
para o inglês/português de

artigos aprovados em
periódicos nacionais ou

internacionais, os quais estão
estabelecidos entre os níveis
A1 e B3 (Qualis- CAPES 2016)
ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

500,00

Finding my way in the
ga(y)ze: identity

construction of Brazilian
openly gay early career

academics in accounting

 

Marina da Silva
Sanches

Inscrição e/ou participação
em Congressos ou

Consórcios Acadêmicos
(nacionais e internacionais);

800,00

Economia pós-keynesiana
(modelos de crescimento
econômico liderados pela

demanda)

 

Oscar do Amaral
Adorno

Serviços de tradução/revisão
para o inglês/português de

artigos aprovados em
periódicos nacionais ou

internacionais, os quais estão
estabelecidos entre os níveis
A1 e B3 (Qualis- CAPES 2016)
ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

500,00
Business process changes
on the implementation of

artificial intelligence
 

https://semprefea.org.br/wp-content/uploads/wpforms/8765-a118cd3c737d6c02f6a29bdd01e83bbf/2022-Effect-of-Debt-Structure-on-the-Investment-Cash-Flow-Sensitivity-of-Brazilian-Companies-10a380efb6fd147e6d0d1230a14a5f79.pdf

