INFORMATIVO ANEGEPE
Abril 2018
Prezados Associados,
O ano 2018 marca uma década de realização de um dos maiores eventos científicos do país sobre
empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, o EGEPE. Também é um ano de eleição de nova
diretoria e de consolidação das parcerias institucionais iniciadas, bem como de desafios, superação das
dificuldades vivenciadas até então, seja por questões de contexto ou institucionais. A edição de Abril do
Informativo Anegepe traz informações relevantes aos associados, aos pesquisadores que estudam os
temas empreendedorismo e gestão de pequenas empresas e aos profissionais que atuam nos diferentes
tipos organizacionais.
A todos vocês, desejamos boa leitura!
Dra. Adm. Denize Grzybovski
Secretária Geral

Dra. Rose Mary Almeida Lopes
Presidente

ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA
O prazo para inscrição da chapa concorrente ao pleito no processo eletivo aos cargos para o corpo
diretor e conselho fiscal da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de
Pequenas Empresas (ANEGEPE) está aberto.
O corpo diretor é formado pelos seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente, Diretor Científico,
Tesoureiro, Secretário Geral, 2º Secretário. O conselho fiscal, por sua vez, é formado pelos seguintes
cargos: Presidente, Primeiro titular, Segundo titular, Suplente.
Para participar do pleito no processo eletivo e exercer os seus direitos na Assembleia Geral Ordinária,
você deverá estar em dia com sua anuidade.
De acordo com o artigo 80 do Estatuto da Anegepe, os “candidatos interessados em concorrer ao pleito
deverão inscrever sua chapa completa, com os respectivos nomes e cargos, protocolando duas vias junto
à Secretária da ANEGEPE, até sete (07) dias úteis antes da Assembleia Geral de eleição”, a qual vai
ocorrer na cidade de São Paulo, no dia 18 de maio de 2018, em horário a ser determinado na Convocação.
Endereço para envio/entrega documentação exclusivamente via SEDEX:
recomenda-se postar até dia 09/05/18, devido aos prazos do Correio)

A/C Denize Grzybovski
Rua Uruguai, 1301 – Apto. 402
Centro, Passo Fundo (RS) – CEP 99010-111
Ao compor a chapa, recomenda-se que os candidatos aos cargos de Presidente e Tesoureiro sejam
ocupados por Associados residentes em São Paulo, em razão das atividades administrativas na cidade
sede. Lembramos que, de acordo com o artigo 37, podem concorrer os associados fundadores e efetivos
desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos e cumprindo seus deveres.
No momento da inscrição, os membros da chapa candidata deverão apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos:
– Carteira de identidade (RG)
– Carteira de CPF
– Comprovante de residência

– Última declaração do imposto de renda com comprovante de entrega – pessoa física
– Título de eleitor e comprovante de votação do último pleito
– Para homens com menos de 45 anos, comprovante de quitação de serviço militar.
Importante destacar que, durante a Assembleia Geral de eleição, cada chapa candidata terá um tempo
para apresentação do seu plano de trabalho.

X EGEPE 2018
O X EGEPE será realizado entre os dias 04 e 06 de julho de 2018 em São Paulo, nas dependências da
FGV-EAESP, em uma realização conjunta da ANEGEPE com o Centro de Empreendedorismo e Novos
Negócios (FGVCeen) e a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da UNICAMP e de seu Laboratório
de Empreendedorismo, Inovação e Comércio Internacional (LEICI).
O tema geral do evento é “Caminhos para o fortalecimento do empreendedorismo: transformando
possibilidades em realidades”, orientado pela conferência internacional sobre effectuation, a ser
proferida pela Profa. Saras D. Sarasvathy (University of Virginia, Darden School of Business). Ao seu
lado estará Hugo Kantis, Diretor de Programa de Desenvolvimento Empreendedor (Prodem) na
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), que fará sua conferência sobre as “Mudanças

nas condições sistêmicas para o empreendedorismo dinâmico na América Latina”.

Saras D. Sarasvathy

Hugo Kantis

She is a member of the Strategy, Entrepreneurship and Ethics area. In
addition to MBA and doctoral courses in entrepreneurship at Darden,
she teaches in doctoral programs in Europe, Asia, Latin America and
Africa. In 2007, Sarasvathy was named one of the top 18
entrepreneurship professors by Fortune Small Business magazine. In
2013, Babson College awarded her an honorary doctorate for the
impact of her work on entrepreneurship education. In addition to the
Jamuna Raghavan Chair at the Indian Institute of Management,
Bangalore, Sarasvathy currently holds a chair professorship from
Nankai University in Tianjin, China and a jubilee professorship from
Chalmers University in Gothenburg, Sweden. In addition to teaching
awards from other universities, she won the 2015 Mead-Colley Honored
Faculty Award from UVA for active engagement with students
En 2016, recibió el premio "Sart Up Nations Award for Groundbreaking
Policy Thinking" de la Global Entrepreneurship Network, por su
contribución al cambio de mentalidad de los gobiernos de la región
hacia un enfoque sistémico y el emprendimiento dinámico. Especialista
en diseño, asesoramiento y evaluación de programas institucionales y
políticas para fomentar el emprendimiento. Director de Prodem, un
centro de estudios y asistencia técnica pionero para el desarrollo del
emprendimiento y la innovación en América Latina que nace en el
Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS). Dirige la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial con
especialización en PyMEs, el Seminario Taller para Profesionales del
Ecosistema Emprendedor de América Latina y Dinámica
Emprendedora, la Newsletter del Prodem. Hizo su doctorado en
Entrepreneurship and Small Business Management (Universitat
Autónoma de Barcelona-Växjö University, Suecia) y es licenciado en
Economía y en Administración (Univ. de Buenos Aires).

Nesta edição do evento, recebemos 336 artigos, casos de ensino e relatos tecnológicos, os quais foram
cuidadosamente avaliados por mais de 220 avaliadores, sob a orientação e acompanhamento competente
dos membros do Comitê Científico e Líderes dos 14 temas.

Hospedagem.
A
Anegepe
sugere
o
hotel
Paulista
Wall
Street
Suítes
(https://www.wallstreet.com.br/locais-proximos), o qual está há 500 metros do local do evento e há
9,7km do Aeroporto de Congonhas. Como o hotel está localizado no mesmo lado da calçada, basta
descer um pouco para chegar na portaria da FGV da Rua Itapeva. Para fazer a inscrição no evento, mais
informações estão disponíveis no link:
https://registration.galoa.com.br/br/realm/egepe-2018/registration/login
Valores de inscrição:


Professores, pesquisadores, profissionais........................................................................... R$ 650,00



Professores, pesquisadores, profissionais (Inscriçao + anuidade da ANEGEPE).............. R$ 710,00



Estudante de programas de pós-graduação......................................................................... R$ 325,00
(Apresentar comprovação de matrícula no processo de inscrição)



Estudante de programas de pós-graduação (Inscriçao + anuidade da ANEGEPE)............ R$ 355,00
(Apresentar comprovação de matrícula no processo de inscrição)



Estudante de cursos de graduação...................................................................................... R$ 150,00
(Apresentar comprovação de matrícula no processo de inscrição)
REGEPE

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas
A Regepe é um periódico científico online, com publicação quadrimestral, vinculada à Associação
Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (ANEGEPE).
Seu objetivo é promover o debate de temas relevantes na área de empreendedorismo e gestão de
empresas pequenas empresas, além de servir de canal para difundir avanços conceituais, metodológicos
e promover estudos e formulações teóricas e empíricas para a área de empreendedorismo e gestão de
pequenas empresas.
A Equipe Editorial te convida a navegar no número 1 do Volume 7 (2018) para leitura do artigo “a
preliminary exploration of the development of wisdom in entrepreneurship education”, de autoria de
Jeffrey McNally, Benson Honig, Bruce Martin.
Submeta seu manuscrito pelo link abaixo e se inscreva como avaliador:
http://www.regepe.org.br/regepe/about/submissions#authorGuidelines

PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO
Lembramos a todos associados que na home page da Anegepe, você poderá renovar sua anuidade ou
convidar um amigo para se associar, escolhendo a modalidade de associado que melhor se adequa ao
seu perfil:


Associado Efetivo / Pessoa Física.................... R$ 100,00



Associado Institucional / Pessoa Jurídica......... R$ 300,00



Estudante........................................................... R$ 50,00

O pagamento da anuidade poderá ser realizado por meio do link do PagSeguro
(http://www.anegepe.org.br/?page_id=742) ou depósito diretamente na conta bancária da Anegepe junto
ao Banco Itaú (Ag. 0262 – C/C 54991-8). Para transferência e ou depósitos sempre se pede CNPJ, o
nosso é: 13.734.155/0001-01.

