Sobre Nova Diretoria – Biênio 2016-2018
O corpo diretivo da ANEGEPE do biênio 2014-2016, por meio de sua Presidente a Profa. Dra.
Vânia Nassif e de sua Primeira Secretária a profa. Dra. Denize Grzybovski, procedeu, no prazo
regulado pelo estatuto, chamar as inscrições de chapas para disputar, durante a Assembléia
Ordinária a ser realizada durante a realização do IX EGEPE, a eleição para o novo biênio.
Somente uma chapa foi inscrita e aprovada. Para sua formação houve especial cuidado em
angariar representantes de diversas regiões do país. Ficou composta pelos seguintes
integrantes:

CORPO DIRETOR
PRESIDENTE: PROFA. DRA. ROSE MARY ALMEIDA LOPES, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL FOOD DESIGN (IRSFD), CONSULTRAINING, EX-PROFA. DA ESPM e FAAP.
VICE-PRESIDENTE: PROFA. DRA SANDRA REGINA HOLANDA MARIANO, UFF
DIRETOR CIENTÍFICO: PROF. DR. EDMUNDO INÁCIO JÚNIOR, UNICAMP
TESOUREIRO: PROF. MS FERNANDO GRISI, PUC-SP
SECRETÁRIO GERAL: PROFA. DRA. ADM. ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
SEGUNDO SECRETÁRIO: PROFA. DRA. ADM. DENIZE GRZYBOVSKI, UFP
Assim, no dia 17 de março de 2016, a Profa. Dra. Vânia Nassif coordenou a Assembléia
Ordinária, em que os associados presentes foram convocados a votar na chapa única. E, após
seguimento de todos os procedimentos exigidos, apuraram-se os votos que aprovaram a
diretoria proposta.
Também na mesma Assembléia a profa. Dra. Vânia pediu aprovação, por aclamação, do novo
Conselho Fiscal, que ficou assim constituído:
PRESIDENTE: PROF. DR. EDMILSON OLIVEIRA LIMA, UNINOVE
PRIMEIRO TITULAR: PROF. DR. FABIO LAZZAROTTI, UNOESC
SEGUNDO TITULAR: PROF. MS. DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, UFPA
SUPLENTE: DR. TEODORO MALTA SANTOS, GRUPO VITOR STUDIO
As propostas de trabalho apresentadas pelo novo corpo diretor foram:

PLANO DE AÇÃO DA ANEGEPE BIÊNIO 2016-2018
Fortalecimento da ANEGEPE
Ampliar base de
associados e estabelecer

Ações propostas
Contatar atual base de associados não quites com associação para definir
relacionamento com ANEGEPE. Fortalecer o relacionamento para os associados

parcerias fortes com
lideranças/pesquisadores
e instituições/programas
que se destacam no
estudo/ pesquisas de
empreendedorismo e
gestão de pequenas
empresas.
Fortalecer contato e
relacionamento com IES,
Instituições de interesse
na área de
empreendedorismo e
gestão de pequenas
empresas.

atuais;
Mapear regiões, instituições que não estão representadas ou estão subrepresentadas e fazer esforço de aproximação e atração de membros.
Montar sistema de inteligência com informações para tomada de decisão grupo, linhas, programas, produção científica - sobre temas de interesse da
ANEGEPE para identificar pesquisadores líderes e possíveis parceiros.
Apresentar Anegepe aos grupos/programas de pesquisas e convidar seus
membros para se associarem.
Estabelecer Conselho Consultivo para opinar nas estratégias, projetos, planos e
atividades da ANEGEPE, apoiar nos relacionamentos e estabelecimento de
parcerias e encontrar meios para a consecução dos objetivos e planos da
ANEGEPE.
Definir professores, pesquisadores líderes que possam ser parceiros –
“representantes” da ANEGEPE na IES/estado, região para atrair membros e
identificar oportunidades de ações conjuntas e parcerias.
Fomentar eventos regionais apoiados pela associação contribuindo para a
discussão qualificada sobre os temas; para divulgar ANEGEPE e captar novos
associados.
Estabelecer parcerias com as IES para realização dos consórcios de mestrado e
doutorado.
Prospectar e estimular rede e parcerias em projetos de pesquisa sobre
empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, sobretudo os que
congreguem pesquisadores de diferentes regiões do país.
Instituir prêmio de pesquisa – ex. Melhor dissertação, Melhor Tese do ano,
melhores artigos - para incentivar a produção científica e gerar artigos para a
REGEPE e gerar visibilidade. Poderia ser para três categorias: Professores,
alunos strictu-sensu e iniciação científica.
Fomentar relacionamentos e parcerias internacionais com pesquisadores da
área de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas.
Fortalecer relacionamento e parcerias institucionais em BSB e nos estados
Sebrae Nacional e Regional, SENAC, IBGE, CRAs, CREs, CRCs, EMBRAPA,
Endeavor etc.
Estabelecer parcerias institucionais - IESs, Sebrae Nacional e Regional, CRAs,
CREs, CRCs, EMBRAPA etc.-.
Negociar uma chamada especial via CNPq para a pesquisa sobre pequenas
empresas e empreendedorismo. SMPE —Secretaria Especial da Micro e
Pequena Empresa

Melhoria da Comunicação e
Marketing – fortalecer imagem e
qualificar mídias.

Atualizar a página da ANEGEPE – design, capacidade de memória, informações
atualizadas sobre grupos, linhas, programas, produção científica, forma de
pagamento de membros atuais, etc.).
Manutenção e melhoria das páginas eletrônicas sob responsabilidade da
ANEGEPE, em seus dois domínios: ANEGEPE, REGEPE.
Elaborar um folder – digital/ físico - de divulgação da ANEGEPE para que as
pessoas se filiem.
Verificar possibilidade de participar com produto/serviço da Anegepe em
eventos, como:

1. Material gráfico - crachá, pasta, bloco de anotações;
2. Membro da diretoria representando a Associação na condição de
palestrante, painelista, mediador, membros de Consórcio etc. em eventos
regionais.
Disponibilizar dados de pesquisas (GEM/GUESSS/IBGE/SEBRAE/ENDEAVOR).
Divulgar programas de mestrados e doutorados na área.
Disponibilizar lista de revistas para publicação de artigos e sua classificação,
artigos da área, informações sobre chamadas de projetos, sobre eventos
futuros.
Divulgar livros, artigos, projetos de pesquisa elaborados pelos associados.
Inserção das logomarcas das instituições parceiras.
Melhorar classificação e
atratividade da REGEPE.

Preparar a revista para obter melhor qualificação na próxima avaliação do
Qualis/Capes.

Preparar novo Editor da REGEPE.

Preparar próximo Editor da REGEPE.

Atrair novos editores e até
editores associados.

Repensar composição do Conselho Editorial para contemplar todas as regiões
do Brasil.
Verificar possibilidade de ter editores por seção - “editores associados”- que
teriam o papel de fazer o desk review.
Verificar possibilidade de ter um bolsista para fazer atividades básicas, como
passar o farejador de plágio.
Possibilidade de abrir uma seção para publicação tecnológica, de abrir espaço
para pesquisador senior apresentar proposições/sugestões de temas.
Manter a revisão de português como custo assumido pela revista.
Verificar possibilidades de alternativas de financiamento da edição junto ao
IPEA e BNDES, ou outras vias.
Convidar autores internacionais para publicar na REGEPE.

Tesouraria/ Caixa

Ajudar na implementação de plano de captação de novos associados – pessoas
físicas e jurídicas - para gerar receita.
Estabelecer prazo de pagamento de anuidade e fazer contato ativo com
associados não quites. Definir regra quanto pagamento de anos anteriores.
Verificar possibilidade de “pacote Premium” para associados quites com todas
as anuidades.
Rastrear e agir sobre possibilidades de patrocínio e de apoio financeiro.

Esclarecimento sobre assuntos
Legais

Consulta a advogado sobre direito de publicar anais (estabelecer tipo de
autorização que seria pedida aos autores.

