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Prof. Antônio Lopes de Sá
Conquistas e Publicações
Foi aprovado no Congresso da EnANPAD, edição 2011 (evento classificado como E1 pela
CAPES), o artigo “Controle Gerencial da Gestão Familiar na Abordagem Neopatrimonialista”, de
autoria dos neopatrimonialistas Profª. Msc. Marinette Santana Fraga e Prof. Mariano Yoshitake.
Será lançado pela empresa Mastermaq Softwares, na VIII Convenção de Contabilidade de
Minas Gerais, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2011, o livro: “Análise Contábil Gerencial”
– Como administrar uma empresa com o apoio da análise de informações contábeis –
autoria Prof. Antônio Lopes de Sá (sua última obra técnica).
O neopatrimonialista Prof. Joaquim Guimarães, fará a palestra “A Estrutura
Neopatrimonialista no Balanço” no dia 23 de setembro de 2011, no evento XI Prolatino no
Seminário Vilar do Porto, Porto - Portugal.
Participou, também, como assistente na II CONFERENCE BEFORE AND AFTER LUCA
PACIOLI, realizada nos dias 16 a 19 de Junho deste ano, em três cidades italianas:
Sansepolcro, Perugia e Florença.
Maiores informações: www.infocontab.com.pt
O neopatrimonialista Prof. Wilson Alberto Zappa Hoog, fará uma palestra na III
CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no dia 12
de agosto, com os temas perícia contábil e as IRFS.
Nesta oportunidade será efetuado o lançameto de seis novos livros:
- Perícia Contábil - Em uma Abordagem Racional Científica. Plano de Contas - Com
ênfase nos Novos Padrões de Contabilidade - IFRS.
- Perícia Contábil - Normas Brasileiras Interpretadas - Interpretação à Luz dos Códigos
Civil, Processo Civil e Penal, com ênfase em Temas Destacados da Ciência e da Política
Contábeis.
- Escrituração Contábil - Aspectos Essenciais à sua Validação - Com ênfase nos Novos
Padrões de Contabilidade e Destaque para as Particularidades das Sociedades Limitadas e
das Anônimas..
- Demonstrações Contábeis - Aspectos Essenciais - Com Ênfase nos Novos Padrões de
Contabilidade e Destaque para as Particularidades das Sociedades Limitadas e das
Anônimas.
- Perícia Contábil em Ação de Prestação de Contas.
O neopatrimonialista Prof. Rodrigo Antônio Chaves da Silva assumiu como titular as cadeiras
de Teoria da Contabilidade, Contabilidade Internacional e Contabilidade Comercial, na
Faculdade de Ciências Contábeis de Caratinga, com ênfase patrimonialista e
neopatrimonialista,.

Será lançado pela empresa Mastermaq Softwares, na VIII Convenção de Contabilidade de
Minas Gerais, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2011, o livro: “Análise Contábil Gerencial”
– Como administrar uma empresa com o apoio da análise de informações contábeis –
autoria Prof. Antônio Lopes de Sá (sua última obra técnica).

O neopatrimonialista, escritor e professor Werno Herckert, publicou artigo de matéria
neopatrimonialista, intitulado “Empresa e Responsabilidade Social nos seguintes sites
nacionais e internacionais:

01. www.classecontabil.com.br
02. www.netlegis.com.br
03. www.uj.com.br
04. www.acionista.com.br
05. www.alcantara.pro.br
06. www.uniaocontabil.com.br
07. www.clubedoscontadores.com.br
08. www.administradores.com.br
09. www.panoramaambiental.com.br
10. www.blogcontabil.com.br/wp.admin
11. www.ecodebate.com.br
12. www.gestopole.com.br
13. www.sicontiba.com.br

Argentina - www.alfinal.com
Colômbia - www.gestiopolis.com

Eventos e Prêmios Nacionais
VIII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais e Prêmio Internacional de Produção
Contábil Técnico-Científica - Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá
“Sustentabilidade”
Data: 28, 29 e 30 de Setembro de 2011
Local: Minas Centro
Horário: 10 horas
Maiores informações: www.crcmg.org.br

XII Prêmio Contador Geraldo de La Rocque abre as inscrições
Estão abertas as inscrições para o XII Prêmio Contador Geraldo de La Rocque, A premiação
contemplará os melhores artigos científicos inéditos na área de Ciências Contábeis, recebidos
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, até o dia 31 de agosto de
2011, para a sua sede ou para uma de suas delegacias. O prêmio para o primeiro colocado é de
R$ 5 mil.
Os artigos serão avaliados por dois integrantes do corpo editorial ou consultores da revista
Pensar Contábil, do CRCRJ, ligados ao tema abordado, através do sistema double blind review.
O resultado será divulgado no dia 31 de outubro, no portal do CRCRJ.
Criado em 1999, o Prêmio Contador Geraldo de La Rocque tem por objetivo incentivar a
pesquisa no plano técnico e ético do exercício da profissão contábil.
Fonte: www.crcrj.org.br

XIII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul
Data: 24 a 26 de agosto de 2011
Local: Gramado / RS
Informações: www.crcrs.org.br/convencao/

I Convenção Alagoana de Contabilidade
Dias 08, 09 e 10 de setembro de 2011 – Maceió /AL
Maiores informações no site: www.crcal.org.br

VIII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal
Dias 12 e 13 de setembro de 2011, em Brasília / DF
V Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal
Dia 14 de setembro de 2011, Brasília / DF
Maiores Informações: www.crcdf.org.br

VIII Convenção de Contabilidade do Estado de MT
Dias 28, 29 e 30 de setembro de 2011 – Cuiabá / MT
II Fórum de Contabilidade Pública
Dia 29 de setembro de 2011
Maiores informações no site: www.crcmt.org.br

Eventos e Prêmios Internacionais Prolatino XI e
Prêmio Internacional Prof. Lopes de Sá
Acontecerá em 23 de setembro de 2011, patrocinado pela
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas – OTOC, no
Seminário de Vilar, no Porto – Portugal.

Regulamento do Prêmio
Com a criação do prêmio Antônio Lopes de Sá, a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
(OTOC) presta homenagem a uma das mais ilustres personalidades da ciência contabilística e
que melhor simbolizava a fraternidade luso-brasileira. Cremos que a melhor forma de
homenagear o conhecimento, o estudo e a solidez intelectual deste grande Mestre é a
instituição de um prêmio que visa galardoar os trabalhos originais em português, no âmbito da
contabilidade. Assim,
Artigo 1.º (Prêmio)
1. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas cria o Prêmio Prof. António Lopes de Sá, destinado a
galardoar trabalhos científicos originais, em língua portuguesa, no âmbito da contabilidade.
2. Os trabalhos a premiar poderão ser de natureza teórica, teórico-prática ou prática, elaborados
a título individual ou coletivo. 3. Os trabalhos descritos no número anterior deverão ser
submetidos ao júri para apreciação até ao dia 31 de agosto de 2011.
Artigo 2.º (Valor do prêmio)
O valor do prêmio é de sete mil e quinhentos euros para o candidato vencedor, podendo ser
atribuídos prêmios complementares a outros trabalhos, caso o Júri assim o entenda.
Artigo 3.º (Júri)
1. O Júri é constituído por seis individualidades de reconhecidos méritos acadêmicos e
profissionais, três dos quais a nomear pelo Conselho Diretivo da Ordem, e os restantes a
nomear pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.
2. O Júri realizará as reuniões consideradas necessárias para deliberar sobre a atribuição do
prêmio.
3. De cada reunião é lavrada uma ata que, depois de aprovada, é assinada por todos os
membros presentes.
4. As deliberações são tomadas por maioria simples.
5. Da decisão do Júri não cabe reclamação ou recurso.
Artigo 4.º (Candidatura)
1. Os estudos ou trabalhos deverão ser submetidos à apreciação do Júri, no prazo definido pela
Ordem, mediante a entrega pessoal por protocolo ou o envio pelo correio, por carta registrada
com Aviso de Recebimento, para a sede da OTOC.
2. O estudo ou trabalho deve ser apresentado, sob pseudônimo, em quatro vias, e ser
acompanhado, em envelope separado, da identificação completa do candidato (nome, morada,
telefone).
3. Não são admitidos trabalho que tenham sido apresentados a concurso em anos anteriores,
ainda que revistos.
Artigo 5.º (Decisão e Divulgação)
1. A decisão do Júri de atribuição do prêmio será comunicada, por escrito, ao candidato
premiado e aos restantes, por escrito.
2. O Júri pode deliberar não atribuir o prêmio, por manifesta falta de mérito dos trabalhos
apresentados.
3. A entrega do prêmio será feita em cerimônia pública no âmbito do evento “Prolatino”.
Artigo 6.º (Interpretação e integração de lacunas)
A interpretação e integração de lacunas nos casos omissos do presente regulamento serão da
exclusiva competência Júri do Prêmio.

Prêmio de Contabilidade de 2011 “Luiz Chaves de Almeida” – Portugal
Entrega dos trabalhos até 30 de novembro de 2011
Maiores informações: geral@apotec.pt.

Prêmio “História da Contabilidade – Martin Noel Monteiro 2011”
Entrega dos trabalhos até 30 de novembro de 2011
Maiores informações: geral@apotec.pt.
XVI Congreso AECA
Realizar-se-á, entre 21 a 23 de Setembro de 2011 o XVI Congreso AECA "Nuevo modelo
económico: Empresa, Mercados y Culturas", em Granada.
O envio de Comunicações e Propostas foi encerrado em 30 de abril de 2011.
Maiores informações no site: www.aeca.es

International Workshop on Accounting for Cooperatives
Realizar-se-à nos dias 29 e 30 de Setembro 2011 o International Workshop on Accounting
for Cooperatives, em Valencia – Espanha. Este evento visa promover o interesse dos
acadêmicos sobre a contabilidade das cooperativas, bem como para servir de ponto de encontro
entre os acadêmicos e profissionais de contabilidade nas cooperativas e para reforçar as suas
actividades.
Encerrado o prazo para entrega dos resumos em 01de Junho de 2011
Mais informações em www.cegea.upv.es/workshop-coop

ISLA
O ISLA - Leiria promove uma vasta oferta de Formação Avançada (Pós-Graduações e
Mestrados).
Mais informações em www.leiria.unisla.pt
Acesso ao Ensino Superior Maiores de 23 anos - Veja aqui as condições

X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPANOLA DE HISTORIA
ECONOMICA
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 8 e 9 de Setembro de 2011
Informações: www.aehe.net/xcongreso

13º! CONGRESSO MUNDIAL DE HISTORIADORES DE CONTABILIDADE A REALIZAR
NO REINO UNIDO EM JULHO DE 2012 NA NEWCASTLE UNIVERSITY BUSINESS
SCHOOL - 17 a 19 de julho de 2012.
Os trabalhos poderão ser enviados até 15 de janeiro de 2012.
Maiores informações: www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/worldcongress

ACCOUNTING HISTORY
THE SEVENTH ACOUNTING HISTORY INTERNATIONAL CONFERENCE "INNOVATION
IN ACCOUNTING THOUGHT AND PRACTICE:
LESSONS FROM THE PAST"
25 a 27 de Setembro de 2013 em Sevilha
Informações: www.7ahic-seville2013.com

17º French Conference on Accounting in Management History
22 e 23 de maio de 2012 – Toulouse, França
Os trabalhos poderão se enviados até 15 de janeiro de 2012 para:
jhcm2012@gmail.com

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2011.
Equipe organizadora: Édila Lopes de Sá, Rodrigo Antônio Chaves da Silva e Claudia Baeta.

