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Âmbito da Conferência 
O desafio desta conferência é o de contribuir para 
estudo, prevenção e combate destes fenómenos de 
uma forma integrada, aproveitando os contributos 
trazidos por todos, independentemente das suas 
funções e formações científicas. É entrecruzar 
contributos de juristas, juízes, procuradores, 
economistas, gestores, políticos, polícias, 
criminologistas, psicólogos, matemáticos, informáticos, 
jornalistas, antropólogos, sociólogos, urbanistas, 
historiadores, filósofos, auditores, forenses e de todos 
os demais que tenham contributos relevantes sobre 
estas problemáticas. São encorajadas contribuições 
teóricas e empíricas. 
 
Os tópicos da conferência incluem mas não estão 
limitados a: 
� Educação ética e prevenção de fraude 
� Economia paralela, fraude e branqueamento de 

dinheiro 
� Crime, crime de colarinho branco e fraude 
� Dinâmica social, institucional e individual da fraude 
� Fraude: enquadramento, tipo e procedimentos 
� Estado e corrupção 
� Prevenção e deteção de fraude 
� Fraude nos setores sociais 
 
Tipo de sessões 

Investigadores e profissionais de países de economias 
desenvolvidas, em desenvolvimento e em transição são 
bem-vindos. A Conferência inclui sessões plenárias, 
apresentação de artigos e sessões de discussão 
lideradas por especialistas reconhecidos mundialmente 
no mundo académico e profissional. 
Cursos Breves/Tutorias de mestrado e doutoramento 
em Contabilidade e Auditoria Forense, Criminologia e 
Investigação Antifraude e Integridade Académica 

ministrados por professores de renome internacional 
vão preceder a Conferência.  
Todos os detalhes estão disponíveis no sítio da 
Conferência. 

Oradores principais 

Susan Rose-Ackerman - Professor at Henry R. Luce 
Professor of Jurisprudence, Law School and 
Department of Political Science, Yale Law School, USA 

John Christensen - CEO Tax Justice Network, UK 

Michael Levi - Professor of Criminology, Cardiff 
University, UK 

Friedrich Schneider - Professor of Economics, Chair of 
the Department of Economics, Johannes Kepler 
University of Linz, Austria 

Datas importantes 

30 de maio, 2012: Submissão de proposta. 

7 de maio (1ª chamada) e 10 de junho (2ª chamada), 
2012: Notificação de aceitação 

30 de julho, 2012: Submissão do artigo final e registo 
(os autores com resumos aceites e artigos submetidos 
terão que se registar até esta data). 

Os artigos apresentados na Conferência serão 
publicados num livro de atas com ISBN e serão 
posteriormente considerados para a publicação num 
volume publicado por uma editora internacional. 
Adicionalmente, um conjunto de artigos será 
considerado para publicação num special issue do 
Journal of Academic Ethics publicado pela Springer e 
Journal of Forensic & Investigative Accounting, 
published by Lousiana State University. 
 
Serão atribuídos prémios (no valor de 500€) ao melhor 
artigo, poster eproposta de tese. 
 
Sítio da conferência:http://www.obegef.pt/i2f/



Tutorias de Mestrado e Doutoramento/Cursos Breves 
Fronteiras da investigação na fraude e corrupção 

13desetembro, 2012 
 

 

As tutorias de Mestrado e Doutoramento/Cursos terão lugar no 13 de setembro 2012, imediatamente antes da1ª 
Conferência do OBEGEF (14-15 desetembro, 2012).  

O primeiro objetivo das tutorias é providenciar uma oportunidade aos estudantes de mestrado e de 
doutoramento de debater os seus planos de investigação e o progresso do seu trabalho com professores de 
renome internacional. O segundo propósito é familiarizar os participantes com a rede internacional de 
especialistas e colegas com perspetivas/dimensões distintas sobre a fraude e a corrupção. O corpo docente das 
tutorias/cursos é composto por académicos e profissionais proeminentes em cada uma das temáticas 
disponibilizadas. 

Criminologia e Investigação Antifraude (Organizador: António Maia) 

Robert Klitgaard - University Professor, Claremont Graduate University, USA. 

Contabilidade e Auditoria Forense (Organizador: Nuno Moreira) 

Larry Crumbley - KPMG Endowed Professor, Department of Accounting, Louisiana State University, USA. 

Integridade Académica (Organizadora: Aurora Teixeira) 

Deborah C. Poff - Presidente e Vice-Reitora na BrandonUniversity, Canada; Editora-chefe do 
JournalofAcademicEthicse Editora do Journalof Business Ethics. 

Donald L. McCabe - Professor, Management & Global Business, Rutgers Business School, USA. 

Apesar dos cursosestarem abertos a todos os que quiserem participar (até um limite de 15 lugares em cada tema; 
propina: 100€), damos prioridade a candidaturas de mestrandos e doutorandos que estejam a desenvolver a 
investigação/tese na fase de conceptualização e recolha de dados. Tentaremos reunir um conjunto de estudantes 
em fases distintasdas respetivasdissertações/teses. 

Se estiver interessado em participar nestes cursos, envie correio eletrónico para I2FC@fep.up.pt até 30 de julho, 
2012 com, 

� no caso de candidatura de mestrandos e doutorandos, um sumário de 3000 palavras da sua investigação (Letra Times 
New Roman 12, espaçamento duplo, excluindo imagens, tabelas e referências) 

Recomendamos que os candidatos dividam o seu resumo de 3000 palavras nas secções seguintes: 

(1) A questão central da investigação (incluindo uma breve alusão ao tópico e a questão ou problema que motiva a 
investigação) [10%];  

(2) Teoria e revisão de literatura [20%];  

(3) Projeto de investigação, dados e metodologia (incluindo hipóteses, no caso de métodos quantitativos emétodos 
de mensuração e perguntas baseadas na teoriasubjacente, no caso do recurso a métodos qualitativos) [30%];  

(4) Resultados esperados e resumo dos resultados adquiridos(incluindo, eventualmente, uma síntese com as 
conclusões preliminares) [20%];  

(5) Contribuição esperada e importânciaparaa literatura na área [10%]; e 

(6) Conclusõese problemas/limitações que ainda necessitam ser ultrapassados [10%]. 

� no caso de outras candidaturas,uma página,no máximo, de sumáriodescrevendo as motivações para participar no 
curso, bem como uma breve bio com informação sobre os percursos académico e profissional. 

Um prémio de 500 EURserá atribuído ao estudante com a proposta de tese mais promissora.  

O programa completo das tutorias/cursos estará disponível nosítio da conferência:http://www.obegef.pt/i2fc/ 


