Maringá (PR), 16 de dezembro de 2020

Estimados(as)
Coordenador(a), Editor(a) de Periódico e Associados(as) da ANPAD.

Saudações! Este é o último eiPub – eletronic information for Publishers elaborado pela Diretoria de
Comunicação e Publicações (DCP) pro tempore da ANPAD em 2020. A série eiPub é composta por
quatro edições disponíveis na íntegra na seção informativo do site institucional.

O tema deste quarto eiPub é impacto da pesquisa, o qual tem ganhado cada vez mais expressão e
discussões, ao mesmo tempo que tem sido alvo de diferentes interpretações no meio acadêmico. Com
o objetivo de contribuir para um melhor entendimento e alinhamento sobre este tema na área de
Administração e afins, este eiPub buscou indicar o acesso integral de conteúdos apresentados e
discutidos em dois momentos online neste final de ano, contando com a participação de dezenas de
associados da ANPAD e interessados no tema.

O primeiro foi o Encontro com Editores de Periódicos Científicos, realizado durante o evento XLIV
EnANPAD em outubro passado, que destacou aspectos sobre o impacto social e tendências para o
ecossistema de publicações na área. Inclusive foram apresentadas informações sobre a geração e
a qualidade dos índices de impacto de periódicos, publicações e autores cadastrados na biblioteca
eletrônica SPELL da ANPAD.

O segundo momento foi o Webinar sobre Impacto da Pesquisa: em qual direção deve ir a nossa
ciência?, organizado pela Emerald Publishing em parceria com a ANPAD no início de dezembro, em
que foram tratados conceitos, evidências e práticas empregadas por editoras e periódicos de referência
na área de Administração. Além disso, foram compartilhadas sugestões que podem auxiliar e gerar
impacto, a partir de pesquisas de profissionais seniores, assim como daqueles que estão em formação
em nível de pós-graduação ou participando em atividades de iniciação científica na graduação.

Todo o conteúdo desses dois momentos supramencionados estão acessíveis no canal ANPAD
Publishing no Youtube, juntamente com outras produções para difusão do conhecimento gerado no
âmbito da ANPAD desde o segundo semestre de 2020. Contudo, se desejarem acessar diretamente
as atividades descritas neste eiPub, cliquem abaixo:

1. Encontro de Editores - EnANPAD 2020: https://youtu.be/Fvqx_wfTbC4
2. Webinar Impacto da Pesquisa: https://youtu.be/2PtOrL-_ueM
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Neste sentido, compartilhem essas informações em suas IESs e em suas redes sociais.
Os eiPubs e as iniciativas da DCP/ANPAD buscam contribuir com três dos dezessete Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU: ODS 4 - Educação de qualidade; ODS 16 - Paz, Justiça e
Instituições Eficazes; e ODS 17 - Parcerias e meios de implementação.

Finalizamos esta série eiPub agradecendo aos membros da Diretoria da ANPAD (2018-2020), à equipe
de funcionários desta Sociedade Científica e seus prestadores de serviços, com destaque para o
IBEPES e a All Scripts, bem como os parceiros institucionais como a Emerald Publishing. Todos, de
alguma forma, direta ou indiretamente, possibilitaram, auxiliaram e apoiaram a realização de ações em
prol da comunicação institucional da ANPAD durante o período em que eu tive a oportunidade de
ocupar o cargo de Diretor de Comunicação e Publicações (DCP) de modo pro tempore, por quase 5
meses. Foram diversas iniciativas, aprendizagens e realizações apresentadas no relatório de gestão
da DCP pro tempore (2020) que estarão disponíveis no site da ANPAD.

Seguimos à disposição e nos despedimos com os melhores cumprimentos e com a certeza de dever
cumprido, desejando sucesso e vibrações positivas para os membros do próximo mandato da Diretoria
da ANPAD (2021-2023).

Magnus Emmendoerfer
Diretor de Comunicação e Publicações – Pro tempore

DCP / ANPAD
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