INFORMATIVO ANEGEPE
Fevereiro de 2015

1 PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ANEGEPE
De acordo com nosso Estatuto, em fevereiro de cada ano vencem as anuidades de todos os
associados. Em razão disso, convidamos para que acessem a pagina eletrônica da Anegepe
(http://www.anegepe.org.br/), façam sua inscrição (caso não tenham feito ainda) para obter a
senha e na sequência poderão efetuar o pagamento da anuidade 2015 seguindo as instruções
que lá constam.
Caso já tenham um cadastro na pagina da Anegepe, basta entrar com seu email cadastrado e a
senha e fazer o pagamento conforme as opções existentes.

2 EGEPE 2016
Informamos que está aberto o prazo para submissão das propostas de temas para o IX
Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE),
que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de março de 2016, em Passo Fundo (RS). Os temas serão os
direcionadores das submissões dos artigos para o evento.
Quem pode propor temas?
Os proponentes devem ser pesquisadores do tema, com experiência de pesquisa,
distribuídos geograficamente no território nacional e/ou internacional, sendo
preferencialmente multi-institucionais e com produção científica na área. Entre os
proponentes deve ser indicado um líder.
O Comitê Científico, após receber todas as propostas, fará a análise e poderá reunir
proposições semelhantes.
Atente para as datas:
− Abertura do sistema para submissões de temas....... de 16/02/15 a 30/03/15
− Divulgação dos temas aprovados............................. 30/04/15
− Chamada de inscrição de líderes de temas.............. de 01/05/15 a 15/05/2015
− Abertura do sistema de submissões de trabalhos..... De 15/06/15 a 15/08/15

2 EVENTO CIENTÍFICO COM TEMA DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE
PEQUENAS EMPRESAS

CONGRESSO DIGITAL DOS EXPERTS
Data de realização: De 2 a 8 de março de 2016
Modalidade: on line
Tema: Gestão e Empreendedorismo
Inscrições: gratuitas
Transmissões: pelo celular, tablet ou computador.
Serão mais de 20 horas de transmissão web gratuitas, com palestras de
empresários, especialistas, professores mestres e doutores com grande
experiência no mundo dos negócios.
Maiores informações: http://congresso.expertchannel.com.br/?ref=R2589506J
XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN EN ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
Data de realização: de 21 a 22 de maio de 2015
Local: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tema do evento: El análisis organizacional y las reformas estructurales. La emergencia
de la crítica
Prazo de submissão de trabalhos: 13 de abril de 2015
Mesas temáticas de discussão:
1. Educación.
2. Economía y desarrollo.
3. Políticas públicas y gobernanza.
4. Cultura y sociedad.
5. Vida y medio ambiente.
6. Cuerpos académicos y transformación social
Reunión de nodos temáticos de investigación:
1. Empresa Familiar y MyPIME
2. Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Organizaciones
3. Educación Superior
4. Perspectivas de la Administración y Concepción Organizacional Contemporánea
5. Innovación, Conocimiento y Tecnología en las Organizaciones
Mais informações:
Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I
Universidad Autónoma de Chiapas
Link: http://remineocongresosycoloquios.com
E-mail: cicagiao2015@hotmail.com
Adm. Denize Grzybovski
CRA/RS 16.374
Secretária Geral

