INFORMATIVO ANEGEPE
Abril 2018
Prezados Associados,
Neste mês de maio, muitas foram as realizações da Anegepe, as quais queremos compartilhar com todos.
A nova diretoria já está eleita, os palestrantes internacionais já estão com suas presenças confirmadas
no X EGEPE, o tema empreendedorismo conquistou importantes espaços de representatividade no
contexto nacional e a Regepe se consolida como um journal de referência nas publicações sobre
empreendedorismo e gestão de pequenas empresas.
A edição de Maio do Informativo Anegepe dedica uma parte para orientar associados, pesquisadores e
profissionais para acessarem a REGEPE, bem como a participar do X EGEPE.
A todos, desejamos boa leitura!
Dra. Adm. Denize Grzybovski
Secretária Geral

Dra. Rose Mary Almeida Lopes
Presidente

ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA
A Anegepe elegeu novos membros para o Corpo Diretor e para o Conselho Fiscal. Com uma chapa
inscrita, a nova diretoria foi eleita por aclamação, a qual é formada pelos seguintes associados:
CORPO DIRETOR
Presidente

Rose Mary Almeida Lopes (Consultraining/SP)

Vice-Presidente

Fernando Gimenez (UFPR/PR)

Diretor Científico

Edmundo Inácio Junior (UNICAMP/SP)

Tesoureiro

Edmilson Oliveira Lima (Uninove/SP)

Secretária Geral

Liliane de Oliveira Guimarães (PUC/MG)

Segundo Secretário

Cláudio Vinícius Silva Farias (IFRS/RS)

CONSELHO FISCAL
Roosiley dos Santos Souza

Presidente (UFMS/MS)

Jane Mendes Ferreira

Primeiro Titular (UFPR/PR)

Hérmani Magalhães Olivense do Carmo

Segundo Titular (UFAL/AL)

Magnus Luiz Emmendoerfer
Aos eleitos, desejamos que façam uma boa gestão!

Suplente (UFV/MG)

REGEPE

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas
A cada edição, a REGEPE consolida-se como um importante meio de divulgação e discussão de
trabalhos científicos, visando o avanço de pesquisas na área do Empreendedorismo e Gestão de
Pequenas Empresas. É com grande alegria que iniciamos o ano de 2018 com algumas novidades.
O v. 7, n. 1 de 2018 estreia as publicações no sistema ahead of print. Este procedimento consiste em
publicar artigos indicados pelos revisores e aprovados pelo Corpo Editorial da REGEPE, antes mesmo
da composição final do número. Esta prática editorial propicia a rápida divulgação dos artigos,
disponibilizando-os aos leitores na sua forma definitiva, além de dar visibilidade das produções dos
autores. Tão logo completa-se o número de artigos, a edição é encerrada e o número subsequente é
iniciado. O artigo publicado ahead of print amplia a divulgação da REGEPE e alcança novos usuários,
satisfazendo as necessidades da comunicação cientifica atual.
Além disso, recebe um DOI (Digital Object Identifier), código único permanente, que pode ser
adicionado a documentos eletrônicos para sua rastreabilidade rápida e sem ambiguidades.
No que se refere ao sistema editorial da REGEPE, o site informa as métricas alternativas: presença em
redes sociais dos artigos, número de downloads e estatísticas das edições e por países (ver Barros, 2015).
Essa métrica alternativa de impacto (Altmetrics), vem sendo adotada por bases de dados bibliométricas
nacionais e internacionais (Scielo, Ebsco e Scopus).
Você, já acessou a Regepe? Acesse, leia e refira os artigos da área, indique aos seus alunos e orientandos!
Você já submeteu seu artigo científico, relato tecnológico ou caso de ensino? Acesse o link abaixo e
veja como fazer para submeter seu manuscrito 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.

CANDIDATURA PARA SEDIAR O EGEPE 2020
Comunicamos às IESs que encontra-se aberta a candidatura para sediar o EGEPE no ano 2020.
O encontro tem como objetivo reunir pesquisadores, estudantes e interessados das áreas de
empreendedorismo e gestão de pequenas empresas visando o intercâmbio de estudos, ideias e
experiências. Além das seções de apresentação de artigos científicos e das sessões plenárias, o evento
tradicionalmente oferece sessões simultâneas de debate sobre pesquisa e publicação em
empreendedorismo e pequenas empresas, mesas redondas, encontros temáticos, workshops, visitas
técnicas onde empreendedores, pesquisadores, acadêmicos e profissionais que atuam no sistema de
apoio aos empreendedores são convidados a debater os referidos temas.
Ao apresentar sua candidatura, apresentar a concordância do Reitor/Diretor de sua IES, bem como o
nome do Coordenador Geral, o qual obrigatoriamente precisa ser associado da Anegepe, bem como
infraestrutura disponível para sediar o evento, sendo desejável dispor os espaços descritos no Quadro 1.
Quadro 1 – Infraestrutura física recomendada para o EGEPE
Descrição
 Hall
 Auditório
 Salas de aula
 Espaço social

Finalidades
Espaço adequado para realizar o credenciamento, atendimento dos
congressistas, disposição de banners, mostra de livros, espaço de
convivência
Espaço adequado para realizar a solenidade de abertura e de
encerramento do evento, assembleia da Anegepe, sessões plenárias
Espaços para realização das sessões de apresentação de artigos,
realização de workshops, encontros temáticos e outros, equipadas
com multimídia
Coquetel de boas-vindas, intervalos / coffee-breaks

Quantidade
aproximada
01
01
14
01 amplo
Alguns pequenos

Fonte: ANEGEPE. Baseado no histórico dos últimos eventos.

EGEPE 2018 – 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 a 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. Outros dois hotéis bem perto da FGV fizeram acordo e estão oferecendo diárias com preços
especiais para nossos conferencistas: Trianon Paulista e Blue Tree Premium Paulista.

EGEPE 2018 – PROGRAMAÇÃO SINTÉTICA
A programação sintética do EGEPE 2018 está finalizada, a qual tem como tema geral “Caminhos para
o fortalecimento do empreendedorismo: transformando possibilidades em realidades”.

Quarta, Dia 04 de julho de 2018
7h30min – Abertura da Secretaria e Credenciamento
Local: Av. Nove de Julho, 2029 – 11º andar – Bela Vista – São Paulo – SP
8:20h – Bancas do Consórcio de Projetos de Mestrado e Doutorado
10:30 às 12 horas: Sessões de apresentação de artigos
10h30min – Intervalo para os participantes do Consórcio
11h – 12h40min – Reunião conjunta doutorandos/mestrandos e membros das bancas informais
11h15min às 12h30min – Como fazer uma boa tese e iniciar bem uma carreira acadêmica
Convidada: Profa. Saras Sarasvathy
12h30min – Almoço Livre (Opções na FGV/EAESP e restaurantes próximos)
13h45min – Sessões de apresentação de artigos
Atividades paralelas
Workshop 1– Uso da Modelagem de Equações Estruturais baseada em variância (SmartPLS)
Convidado: Dr. Dirceu da Silva, (Faculdade de Educação, UNICAMP)
Painel 1 – A utilização de softwares nas pesquisas qualitativas: potencializando resultados
Coordenador: Dra. Anelise Rebelato Mozzato (UPF)
Painelistas: Dra. Maria José Tonelli (FGV)
Dr. George Rossi (ESPM e USP)
Dra. Denize Grzybovski (UPF)
14 h – Palestra para alunos de graduação
Como ser mais criativo e como a criatividade acontece dentro da MaxMilhas
Convidado: Conrado Abreu (Empreendedor – MaxMilhas)
15h30min – Coffee Break
16h – Sessões de apresentação de artigos
Atividades paralelas
Palestra – Questões teóricas e metodológicas associadas ao uso do conceito de tempo em

pesquisas científicas
Convidada: Dra. Gardênia da Silva Abbad (UNB)
Encontro Temático 1 – Empreendedorismo Social e Sustentabilidade
Coordenador: Dr. Edgard Elie Roger Barki (FGVCeen)
Painelistas: Dr. Sérgio Lazzarini (Insper)
Dra. Graziella Maria Comini (USP).
Me. Marcus Hyonai Nakagawa (ESPM)

Painel 2 – Fortalecimento do empreendedorismo nas redes colaborativas: transformando realidades.
Coordenador: Dr. Ernesto M. Giglio (UNIP)
Painelistas: Me. Dimas A. Gonçalves (PUC Campinas e CIRIEC Brasil)
Dr. Eduardo Armando (FIA- USP)
Dr. Renato Telles (UNIP)
Dr. Camilo Peña Ramirez (Universidad del Bio Bio- Chile)
17h30min – Intervalo
18h – Solenidade de Abertura
Conferência de abertura, com tradução simultânea
Título: Applying Effectuation theory to exploit new entrepreneurial opportunities
Keynote speaker: Profa. Saras D. Sarasvathy
Darden School of Business
University of Virginia
20h30 – Coquetel (até as 22 horas)
Local: Hall do Auditório da FGV EAESP

Quinta, Dia 5 de julho de 2018
8h30min – Sessões de apresentação de artigos
Atividades paralelas
Workshop 3 – Análise de conteúdo com o NVivo
Convidado: Dr. George Bedinelli Rossi (USP, ESPM)
Workhop 4 – Metodologia Lego Serious Play
Convidado: representantes da empresa SmartPlay
10h15min – Intervalo
10:45 – Palestra internacional
Mudanças nas condições sistêmicas para o empreendedorismo dinâmico na América Latina
(Cambios em las condiciones sistémicas para el empreendimiento dinámico em la América
Latina)
Convidado: Dr. Hugo Kantis (Universidad Nacional de General Sarmiento, Prodem)
12h30min – Almoço livre
13h45min – Sessões de apresentação de artigos
Atividades paralelas
Workshop 5 – Meta-análise
Dr. Valter Afonso Vieira (UEM)
Workshop 6 – Estudos Bibliométricos
Dr. Fernando Antônio Ribeiro Serra (Uninove)
Luiz Guerrazzi (Uninove)

Palestra: Compartilhando experiências com o uso técnica relacionada à Ground Theory.
Convidado: Dr. Valmir Emil Hoffmann (UnB)

Encontro temático 2: Um debate sobre a condição da mulher de negócios
Debatedora: Ana Fontes (Instituto Rede Mulher Empreendedora)
Moderadora: Dra. Vânia Nassif (Uninove)
Painelistas: Dra. Maria José Tonelli (FGV)
Dra. Jane Mendes (UFPR)
15h45min – Intervalo
16h15min – Sessões de apresentação de artigos
Atividades paralelas
Encontro temático 3 – Educação empreendedora e ensino do empreendedorismo na educação
formal do Brasil: resultados e perspectivas
Coordenadora: Dra Rose Mary Almeida Lopes (ANEGEPE)
Painelistas: Dr. Jaércio Alex S. Barbosa (Escola Superior de Empreendedorismo Sebrae SP)
Esp. Lilian Botelho (Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora)
Dra. Ana Burchat (Fundação Dom Cabral)
Encontro com Editores
Coordenadora: Dra. Vânia Jorge Nassif (REGEPE)

Convidados: Dra. Maria Sylvia Macchione Saes (RAUSP)
Dr. Silvio Popadiuk (RAM)
18h – Reunião de Diretoria da ANEGEPE
19h – Painel 3: Empreendedorismo e Política Pública: estado atual, legislação e programas
Coordenador: Dr. Cândido Vieira Borges Júnior (PPGADM/UFG)
Convidados: José Ricardo de Freitas Martins da Veiga (Secretário Especial da Micro e
Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(SEMPE/MDIC)
Me. José Alberto Sampaio Aranha (Presidente da ANPROTEC)
Representante a ser designado pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo da
cidade de São Paulo
21h – Jantar de Confraternização (por adesão)
Local: Restaurante Tulipa – Hotel Paulista Wall Street (https://www.wallstreet.com.br/)

Sexta, Dia 06 de Julho de 2018
8h30min – Sessões de apresentação de artigos
Painel 4: Agentes que promovem o ecossistema empreendedor
Moderador: Dr. Fernando Antonio Prado Gimenez (UFPR)
Convidados: Sergio Wigberto Risola (Diretor Executivo do CIETEC)
Moises Herszenhorn (Bozano Investimentos)
Rosana Jamal Fernandes (Aceleradora BAITA)

10h00min às 10h30min– Intervalo
Encontro Temático 4 – Conceitos e Métricas para Ecossistemas Empreendedores
Coordenador: Dr. Edmundo Inácio Jr. (UNICAMP)
Convidados: Dr. Hugo Kantis (Prodem)
Dr. Cândido Vieira Borges Júnior (PPGADM/UFG)
Dr. Bruno Brandão Fischer(FCA/UNICAMP)
12h00 às 13h00 – Premiação dos melhores trabalhos e melhores avaliadores
Encerramento do evento
14h – Saída para visitas de grupos de inscritos para visitas a: Aceleradora ACE Startups (21
vagas) e à incubadora Cubo/Itaú (25 vagas).

Para acompanhar nossas notícias siga-nos por Facebook e Linkedin:
https://www.facebook.com/groups/anegepe/
https://www.facebook.com/egepe.org/
https://www.linkedin.com/company/anegepe/

