
 
 

INFORMATIVO ANEGEPE 
Janeiro 2018 

 

Prezados Associados, 
 
Neste primeiro informativo do ano 2018, levamos ao seu conhecimento as informações sobre 
o pagamento de anuidade, bem como sobre o próximo EGEPE e o Consórcio de Projetos de 
Mestrado e Doutorado, que vai ocorrer em São Paulo (RS), em Julho do ano corrente, na 
expectativa de continuarmos a contar com a sua presença. 

 

Dra. Adm. Denize Grzybovski    Dra. Rose Mary Almeida Lopes 
Secretária Geral       Presidente 

 

X EGEPE 2018 – CHAMADA DE TRABALHOS 

Lembramos a todos que em 04/03/2018 encerra-se o prazo para submissões de artigos ao X EGEPE, o 
qual 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). 

 

Professor Saras D. Sarasvathy 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. 

Fonte: http://www.darden.virginia.edu/faculty-research/directory/saras-d-sarasvathy/ 

 

Os artigos, casos de ensino e relatos tecnológicos podem ser submetidos para um dos seguintes 
subtemas do evento: 

Tema 1 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Estratégia 

Tema 2 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Inovação 



 
 

Tema 3 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e questões Sociais e de Sustentabilidade 

Tema 4 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Redes 

Tema 5 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Contabilidade, Finanças, Marketing e TI 

Tema 6 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Políticas Públicas 

Tema 7 – Empreendedorismo, Pequenas empresas e questões de Família 

Tema 8 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e a Mulher 

Tema 9 – Ecossistemas Empreendedores 

Tema 10 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Internacionalização 

Tema 11 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Pessoas e Capital Intelectual 

Tema 12 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Casos de Ensino 

Tema 13 – Empreendedorismo, Pequenas Empresas e Educação 

Tema 14 – Temas Livres e Emergentes sobre Empreendedorismo e Pequenas Empresas 

Para fazer a submissão do seu manuscrito ou fazer a inscrição para participar do evento, mais 
informações estão disponíveis no link: http://egepe.org.br/chamada-de-trabalhos/ 

 

CONSÓRCIO DE PROJETOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

O Consórcio de Projetos de Mestrado e Doutorado tem como objetivo promover o intercâmbio 
entre os alunos dos cursos de mestrado e de doutorado em empreendedorismo e gestão de pequenas 
empresas e o encontro destes com especialistas do tema.  

No X EGEPE, o Consórcio de Projetos de Mestrado e Doutorado está estruturado em torno de duas 
atividades: 

1) Bancas informais: Atividade de discussão de projetos de teses de doutorado e mestrado, no estilo de 
bancas examinadoras informais, constituídas por pesquisadores experientes nas áreas dos projetos 
submetidos pelos estudantes. 

2) Painel de Orientadores: Atividade de discussão sobre os desafios da realização de uma pesquisa de 
mestrado e doutorado 

Datas Importantes 

Atividade Data 

Chamada de Projetos 06/11/2017 

Data Limite para Submissão de Projetos 31/03/2018 

Resultados 30/04/2018 

Realização do Consórcio 04/07/2018 

Para participar do Consórcio de Projetos de Mestrado e Doutorado, o candidato deverá ser estudante 
de doutorado ou mestrado em um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e ter anuência de seu 
orientador para apresentar o seu projeto no Consórcio do X EGEPE. 

O projeto deve estar dentro de um dos quatorzes temas de submissão do X EGEPE, no formato 
descrito na home page do evento (http://egepe.org.br/consorcio/) 



 
 
Instruções de submissão 

O projeto de dissertação ou tese deve ser submetido diretamente pelo e-mail da coordenadora adjunta 
do consórcio, Profa. Dra. Roosiley Santos Souza (roosileysouza@gmail.com) a partir do dia 
06/11/2017 até 31/03/2018. 

A carta ou print do e-mail de apresentação do candidato e de concordância do orientador deve ser 
anexada como documento suplementar no momento de submissão. 

O curriculum vitae do estudante na Plataforma Lattes do CNPq deve ser atualizado (não precisa ser 
enviado) 

 

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. 7307-5 – C/C 9594-8). 

Você deverá estar em dia com sua anuidade para obter desconto nos eventos realizados pela Anegepe 
e exercer seus direitos na Assembleia Geral Ordinária. 

 

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. 

Te convidamos 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 

 


