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Emerging Scholars Colloquium (ESC): 23 de Julho de 2023 
 

Conferência: 24 - 26 de Julho de 2023 
 
A cada três anos, a Conferência da Critical Perspectives on Accounting reúne professores e 
professoras, estudantes e pesquisadores emergentes, bem como pesquisadores e 
pesquisadoras de outras áreas de conhecimento que estejam interessados na pesquisa crítica 
em contabilidade. O objetivo da conferência é continuar a construir e consolidar a rede de 
apoiadores e apoiadoras ativos da comunidade de pesquisa em contabilidade crítica. Ela também 
procura encorajar a reflexividade crítica sobre o desenvolvimento de prescrições contábeis e de 
práticas de contabilidade em um mundo que enfrenta uma multiplicidade de desafios. 
Adicionalmente, a conferência visa gerar conversações substantivas sobre como a contabilidade 
pode ser aprimorada na esperança de construir um mundo melhor e mais justo.  
A Conferência CPA 2023 será realizada em Bogotá, Colômbia, na Escola de Negócios e 
Contabilidade da Universidade Nacional da Colômbia (em espanhol, Universidad Nacional de 
Colombia). A organização da Conferência na América Latina traz novos desafios e oportunidades 
para a comunidade da CPA de ampliar o escopo de pesquisa e das discussões contábeis. 
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Formato da Conferência: 

A Conferência será realizada principalmente presencialmente, tanto para sessões plenárias 
como para sessões paralelas. Um número limitado de trabalhos pode ser aceito para 
apresentação em plataformas on-line. 
 

Prazos para a submissão de artigos completos (Conferência e ESC): 

O comitê organizador propõe duas rodadas para a submissão de artigos. A primeira rodada 
destina-se aos autores e às autoras que precisem organizar sua visita a Bogotá com 
antecedência. Os autores e autoras podem decidir submeter suas propostas em qualquer um 
dos prazos, dependendo da antecedência com que precisem saber se seu trabalho foi aceito ou 
não para a Conferência. 

Rodada 1:  

- Prazo final para a submissão: 15 de dezembro de 2022. Decisão sobre a aceitação e retorno 
sobre a revisão até 15 de fevereiro de 2023. 

Rodada 2:  

- Prazo final para submissão: 15 de fevereiro de 2023. Decisão sobre a aceitação e retorno 
sobre a revisão até 10 de abril de 2023. 

 

Idioma: A CPA 2023 será um evento multilíngue e as submissões podem ser enviadas em inglês, 
espanhol, português ou francês. Haverá serviço de tradução simultânea para as sessões 
plenárias. A apresentação de artigos poderá ser feita no idioma de preferência dos autore(s) e 
autora(s). Especificamente, os artigos apresentados em sessões paralelas poderão ser 
agrupados de acordo com o idioma escolhido para apresentação. Portanto, os autores e autoras 
terão que especificar, com antecedência, o idioma em que apresentarão o seu artigo. 

  

Processo de submissão - Conferência principal:  Os autores e autoras podem submeter seus 
artigos completos utilizando os formulários de submissão disponíveis em 
http://fce.unal.edu.co/cpa2023/. Para a Conferência principal, somente serão considerados 
artigos completos (recomenda-se um máximo de 20.000 palavras).  

(Note que os arquivos que só incluem o resumo não serão considerados para a Conferência).  

Cada autor e autora está limitado a submeter e apresentar até dois trabalhos na Conferência. 
Esta política exclui artigos submetidos pelos co-autores e co-autoras de uma pessoa (para os 
quais a pessoa não seja o autor ou a autora a apresentar o trabalho). 

 



 

 

Colóquio de pesquisadores e pesquisadoras emergentes (ESC): Os formulários de 
submissão estão disponíveis em http://fce.unal.edu.co/cpa2023/. Propostas de tese de 
doutorado, capítulos de tese e trabalhos em andamento podem ser submetidos ao ESC. 
Dissertações e trabalhos em andamento de estudantes de mestrado acadêmicos também podem 
ser considerados pelo comitê do ESC. Recomenda-se um comprimento máximo de 20.000 
palavras para a submissão de trabalhos ao ESC. (Note que os arquivos que só incluem o resumo 
não serão considerados para a ESC). 

Por favor, não submeta um mesmo trabalho para a Conferência principal e para o ESC. Você 
pode, entretanto, submeter dois trabalhos diferentes para os dois eventos. 

 

Tópicos de interesse (esta lista é indicativa e não exaustiva):  

! O papel da contabilidade financeira nos processos de formação de capital internacional, 
incluindo seu impacto na estabilidade do mercado de ações e nas atividades bancárias 
internacionais  

! O papel da contabilidade gerencial na organização do processo de trabalho  
! A relação entre a contabilidade e o Estado em várias formações sociais  
! Estudos sobre o papel histórico da contabilidade, como meio de "lembrar" o caráter social e 

conflituoso do sujeito  
! O papel (e consequências) da contabilidade de sustentabilidade na promoção de discursos 

e imagens consistentes com a reivindicação de responsabilidade social corporativa 
! Estudos que visam questionar e desconstruir discursos e práticas de governança corporativa 
! O papel da regulamentação e práticas fiscais na geração de desigualdades sociais  
! O poder do estabelecimento contábil na promoção do neoliberalismo e da financeirização 
! O papel da contabilidade nos processos de globalização  
! O papel da contabilidade na mudança climática 
! O papel da contabilidade na política e no discurso político 
! Antagonismos entre o caráter social e privado da contabilidade 
! Poder, discurso e estratégia em conglomerados ou grupos econômicos 
! O papel da contabilidade nos conflitos de gênero, classe, raça e etnia no ambiente de trabalho 

e na sociedade 
! O papel da contabilidade e da auditoria no combate/mascaramento da corrupção 
! Pedagogias críticas e práticas educacionais em contabilidade e auditoria 

 
 



 

 

! Iniciativas emancipatórias na contabilidade e na administração  
! Interação dos estudos críticos em contabilidade e em administração 
! Possibilidades para vozes subalternas na contabilidade 
! Diversidade, inclusão e exclusão nas práticas contábeis 
! Pesquisa contábil crítica em tempos pandêmicos  

 

Processo de revisão e discussões: Todos os trabalhos serão revisados antes de serem aceitos 
na Conferência. Um debatedor ou debatedora será designado se o trabalho for aceito. Com 
relação às discussões, é importante observar que a Conferência CPA 2023 visa estimular uma 
atmosfera inclusiva e energizante. Ao submeter um trabalho, você concorda que você, ou um de 
seus co-autores e co-autoras, a) poderá ser solicitado a rever um trabalho submetido 
à  Conferência; b) participará da Conferência para apresentar seu próprio trabalho; e c) discutirá 
outro trabalho durante a Conferência (nota: "b" e "c" se aplicam somente aos autores e autoras 
cujos trabalhos forem aceitos na Conferência). 

 

Para mais informação: 

http://fce.unal.edu.co/cpa2023/ 

CPA2023_fcebog@unal.edu.co 

interges_fcebog@unal.edu.co 
 

Organização: A Conferência CPA 2023 é organizada por professores, professoras e estudantes 
do Grupo de Estudos Interdisciplinares de Gestão e Contabilidade - INTERGES,  da Universidad 
Nacional de Colombia. 


