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Novidades na Equipe de Comunicação da ANPAD
A comunicação desempenha um papel superimportante nos dias de hoje. É através dela que nos comunicamos uns com
os outros e que criamos um relacionamento com o público. Através da comunicação expressamos nossos objetivos, levamos
informações, gerimos pautas, nos conectamos, ensinamos e aprendemos. Tudo isso feito por meio de textos, posts em redes
sociais, vídeos, newsletter, notícias, entrevistas, eventos, palestras, rodas de debate, periódicos e muito mais.
Ela pode ser verbal ou não verbal. Informal ou formal. Mas está sempre presente no dia a dia, nas relações diárias, no
trabalho, no mundo presencial ou digital. É por isso que a ANPAD se compromete e está alinhada com uma proposta de
linguagem simplificada.
Fazer com que você tenha acesso a um conteúdo bem produzido, pensado e planejado para melhor te atender e entregar
as melhores informações é um compromisso que assumimos com nosso público. Além disso, as mudanças digitais são
responsáveis por grandes impactos na comunicação da sociedade atual e não seria diferente para nós da ANPAD: modernizar
nossos canais digitais também é prioridade para nós.
É por isso que ficamos felizes em informar que agora a ANPAD possui uma equipe 100% focada em desenvolver a
comunicação do nosso nicho.

Isabela Barros

Thalita Cunha

Isabela Barros (Analista de Comunicação e Marketing) e Thalita Cunha (Estagiária de Assessoria de Imprensa) compõem
nossa equipe de comunicação, que, em breve, também contará com um(a) estagiário(a) para a área de Mídias Sociais. A
equipe está focada e alinhada em promover a mudança que a ANPAD busca para uma melhor comunicação com o público..
Nosso modelo de trabalho home office também possibilita uma maior diversidade regional para nossa equipe. Isabela do
estado de São Paulo e Thalita do Espírito Santo estão conectadas remotamente para juntas desenvolverem seus trabalhos
para a ANPAD.
Com nossa equipe formada, já estamos avançando com os projetos na comunicação: a criação de um guia de comunicação,
a modernização do site institucional, a criação de conteúdo para redes sociais e a modernização da newsletter são algumas das
entregas deste ano e muito mais está por vir!
Queremos agradecer e parabenizar a todos os nossos colaboradores da equipe por aceitarem fazer parte dessa importante
mudança para a ANPAD.

Texto escrito por Isabela Barros (ANPAD).
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Destaques dos Painéis Interdivisionais do EnANPAD 2022
Este ano, o EnANPAD conta com atividades que refletem
o tema central do evento: “Enfrentando os grandes desafios
da sociedade: O papel da gestão, dos gestores e das
organizações”. Na programação teremos dois pré-eventos: o
16º Congresso da IFSAM e as Oficinas de Desenvolvimento
Metodológico (ODM) em conjunto com o Consórcio
Doutoral. Além disso, seguindo a tradição, contaremos
com as palestras principais de cada divisão, que terão a
participação de professores convidados referências em suas
áreas. Mas isso não é tudo! Paralelamente também teremos
a realização de nove painéis interdivisionais, compostos
por especialistas nacionais e internacionais.
Para que vocês não percam algumas das apresentações
mais importantes do EnANPAD 2022, trazemos aqui breves
informações sobre os temas e participantes dos painéis
interdivisionais deste ano.
No dia 21 de setembro, pela manhã, teremos a realização
do primeiro painel interdivisional, em que os Profs.
Geraldine Fraser-Moleketi da Nelson Mandela University
(África do Sul), Yamini Aiyar do Centre for Policy Research
(Índia), Linda Bilmes do Kennedy School of Government
e Harvard University (EUA), e Rolf Alter da Hertie School of
Governance (Alemanha) apresentarão sobre “Os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em ação: Uma
perspectiva global”, contando com a moderação da Prof.ª
Alketa Peci da FGV/EBAPE e diretora-presidente da ANPAD.
Já na parte da tarde ocorre o segundo painel interdivisional,
com o tema “Sustentabilidade e Descolonização”,
apresentado pelos Profs. David Zoogah da McMaster
University (Canadá), Juliana Cristina Teixeira do PPGAdm/Ufes,
Josiane Silva de Oliveira do PPGADM/UFG e PPA/UEM, e Sergio
Eduardo de Pinho Velho Wanderley do PPGA/Unigranrio.

Foto por Vlad Hilitanu no Unsplash.

Na sequência, após breve intervalo, temos a
apresentação do terceiro painel interdivisional, intitulado
“Balanço e Perspectivas da Avaliação na Área 27 da
Capes” que será apresentado pelo Prof. Edson Ronaldo
Guarido Filho da FACE/UnB, atual coordenador da Área de
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e
Turismo na Capes para o período 2018-2022, e conta com
a mediação da Prof.ª Alketa Peci.
No dia seguinte, 22 de setembro, a manhã será iniciada
com a realização do quarto painel interdivisional, intitulado
“Parceria reimaginada entre editores e comunidade de
pesquisa: De olho nos grandes desafios atuais pelas lentes
dos ODS em prol da melhoria da sociedade”, e que conta
com a participação de Wendy Purcell da Harvard T. H. Chan
School of Public Health (EUA), Richard Oloruntoba da Curtin
Business School (Austrália), Jo Jones e Florence Theberge,
ambos da Emerald Publishing. O painel será mediado pelo
André Jun, também da Emerald Publishing.
Ainda pela manhã será
realizado o quinto painel
interdivisional, com o tema
“Mudanças Ambientais Globais”.
Mediado pelo Prof. Jose Antonio
Puppim de Oliveira do FGV/
EAESP e FGV/EBAPE, conta com a
participação da Prof.ª Karen Seto
da Universidade Yale (EUA) e dos
Profs. Saleem Ali da Universidade
de Delaware (EUA) e Paulo Artaxo
da USP/IF, que tratarão desse
assunto tão preocupante.

Foto por Markus Spiske no Unsplash.

A tarde será iniciada com o sexto painel interdivisional
que debate a temática do “Populismo e Retrocesso
Democrático”. Além de contar com a moderação da Prof.ª
Alketa Peci, tem a participação dos Profs. Donald Moynihan
da Universidade de Georgetown (EUA), David ArellanoGault do CIDE (México) e da Prof.ª Michelle Morais de Sa e
Silva da Universidade de Oklahoma (EUA).
Na sequência, ocorre o sétimo painel interdivisional,
intitulado “Inclusão Pós-Pandemia: Oportunidades e
Desafios”, mediado pelo Prof. Delane Botelho da FGV/
EAESP e com a participação especial da Regina Maia –
diretora de Comunicação Institucional do iFood, e da
Lisiane Lemos – gerente de Programas de Recrutamento
de Diversidade, Equidade e Inclusão do Google.

Texto escrito por Kler Godoy (ANPAD).
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A manhã do último dia
do evento, 23 de setembro,
conta com o oitavo painel
interdivisional,
intitulado
“Adoção de Inteligência
Artificial nas Organizações
e na Sociedade: O que
Aprendemos em Sete
Décadas de Transformação
Foto por Javier Miranda no Unsplash.
Digital nos Preparou para
Entender este Processo?”.
Proposto pela Prof.ª Edimara Mezzomo Luciano do
PPGAd/FACE/PUCRS e atual coordenadora da Divisão de
Administração da Informação (ADI) da ANPAD, o painel
contará com a participação de cinco painelistas: Prof.
Armindo dos Santos de Sousa Teodósio do PPGA/PUC Minas
e atual coordenador da Divisão de Administração Pública
(APB) da ANPAD, Prof.ª Marie Anne Macadar Moron do
COPPEAD/UFRJ e FGV/EAESP, Prof. Cesar Alexandre de Souza
do PPGA/FEA/USP, Prof.ª Paula Chimenti do COPPEAD/UFRJ
e Prof.ª Andrea Poleto Oltramari do PPGA/EA/UFRGS e do
SOCIUS/ISEG da Universidade de Lisboa.

Encerrando o EnANPAD 2022, à noite, será realizada
a Cerimônia de Premiação e Encerramento, em que a
Diretoria Executiva (triênio 2021-2023) apresentará uma
breve retrospectiva do evento e fará a revelação e entrega
dos seguintes prêmios aos vencedores:

Já na última tarde do evento, ocorre o último painel
interdivisional, intitulado “A Arte no Desenvolvimento de
Recursos: O Valor da Inovação, Tecnologia e do Indivíduo
na Organização”, mediado pelo Prof. Delane Botelho da
FGV/EAESP e com a participação especial de Daniel Pedrino
– presidente da Faculdade Descomplica, Gabriela Baumgart
– presidente do conselho do IBGC e do conselho do Grupo
Baumgart, e Marcelo Lacerda – Terra Networks e Magnopus.

Bom, agora que já demos um gostinho do que vem
pela frente*, recomendamos o acesso à programação
completa dos pré-eventos e do EnANPAD 2022. Em nosso
site constam todas as palestras, painéis e mesas-redondas
para que você escolha aqueles de seu interesse.

»

Premiação dos divisionais: será premiado o melhor
trabalho de cada Divisão Acadêmica.

»

Prêmio Clovis L. Machado-da-Silva: para o melhor
trabalho do evento, patrocinado pela editora
Emerald Publishing e que oferecerá ao trabalho
ganhador o prêmio de USD1.500,00.

»

Melhor artigo cuja temática contribua para a
compreensão, análise e intervenção prática
quanto à construção de estratégias e capacidades
na Administração Pública brasileira: todos os
artigos enviados ao evento concorrem ao prêmio
de R$ 4.000,00 oferecido pela REPÚBLICA.ORG.

Contamos com a sua participação no XLVI Encontro
da ANPAD!

Apoio:

* Programação sujeita a alterações.
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Pré-Evento do EnANPAD 2022:
Oficinas de Desenvolvimento Metodológico (ODM)
Seguindo a iniciativa criada em 2021, o EnANPAD
2022 será precedido por uma série de atividades
voltadas à comunidade acadêmica em Administração de
Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis e
Turismo. Neste ano, o foco será o desenvolvimento de
metodologias de ensino e de pesquisa, abrangendo os
diversos públicos que integram o campo. Para isso, foram
pensadas diferentes atividades que serão realizadas nos
dias 12 e 13 de setembro, todas na modalidade remota,
mas com diferentes formatos.
As Oficinas de Desenvolvimento Metodológico
(ODM), pré-evento do EnANPAD 2022, iniciarão com um
painel aberto sobre “Pesquisa de Intervenção no Campo
da Administração”. Com participação de Daniel Lacerda
(Unisinos) e Natalia Bueno (Emory University), esse painel
abordará os desafios para desenvolvimento de pesquisas
voltadas a intervenções, seja baseadas em experimentos
de campo, seja adotando a perspectiva do design science
research. O objetivo é dialogar com pesquisadores e
pesquisadoras nos diferentes níveis de formação, de
programas acadêmicos e profissionais.
Na sequência, serão realizados painéis e oficinas de
desenvolvimento de metodologias de pesquisa. Essas
atividades foram pensadas em trilhas, com enfoque em
abordagens ora quantitativas, ora qualitativas, e também
na integração de ambas. Além disso, haverá momentos
dedicados ao debate sobre ética na pesquisa, com painéis
e oficinas que lidam com os desafios atuais para avanço
dessa agenda no campo.
As atividades de caráter transversal retomarão temaschave para o desenvolvimento de pesquisas de impacto.
Inicialmente, um painel temático discutirá o necessário
alinhamento entre objetivos de pesquisa, teorias e
métodos. Esse painel será seguido por duas atividades
com enfoque em ética de pesquisa. O segundo painel
temático discutirá o papel dos comitês de ética, assim
como os novos desafios trazidos pela recente Lei Geral
de Proteção dos Dados (LGPD). Haverá, ainda, oficina
sobre procedimentos e técnicas para garantia de maior
transparência na pesquisa e pré-registro de estudos em
plataformas públicas.

As oficinas sobre metodologias de pesquisa qualitativa
e quantitativa, por sua vez, terão como foco métodos e
técnicas disseminados em nossa área. As oficinas quali
trabalharão o desenvolvimento de estudos de caso, a
operacionalização de análise temática e a estruturação
de estudos etnográficos. Já as oficinas quanti abordarão
desenho de experimentos, pareamento e uso de dados em
painel. O objetivo será se debruçar no “fazer”, discutindo
os passos, procedimentos e desafios para aprimoramento
desses tipos de estudo, com olhar mais aplicado. Assim, os/
as participantes sairão das oficinas com ganhos concretos
para estudos em curso.
Já as oficinas sobre metodologias de ensino e de
aprendizagem estão organizadas em dois momentos.
O primeiro irá abordar as metodologias inventivas,
especialmente, projetos de aprendizagem gamificados e
VersOnLIFE (esta última envolvendo as duas perspectivas de
metaverso) e, o segundo, as práticas pedagógicas SaIGOn.
O objetivo consiste em problematizar as metodologias e
práticas pedagógicas num contexto de educação híbrida e
multimodal, bem como de educação OnLIFE, apresentando
as metodologias inventivas e as práticas pedagógicas
SaIGOn, desenvolvidas pelo Grupo Internacional de
Pesquisas Educação Digital – GPe-dU Unisinos/CNPq no
âmbito de uma docência OnLIFE.
No total, a programação contará com 12 atividades,
algumas realizadas exclusivamente e outras em
concomitância. Painéis de caráter mais expositivo serão
também transmitidos no canal da ANPAD no YouTube,
com a interlocução com participantes mediada via chat,
e posteriormente serão disponibilizados para o público
geral. Já as oficinas serão conduzidas por especialistas nos
temas e realizadas mediante inscrição de interessados/
as. Buscamos, com isso, mapear a participação de modo a
ajustar as dinâmicas que serão adotadas pelos mediadores
e mediadoras convidados.
As oficinas de Metodologia de Ensino e Pesquisa têm
sido coordenadas por Ana Diniz (Insper), Eliane Schlemmer
(Unisinos) e Rafael Goldszmidt (FGV-EBAPE) em parceria
com a Diretoria Científica da ANPAD. A seguir, confira a
programação detalhada.

Texto escrito em uma colaboração das Professoras Ana Diniz (Insper), Eliane Schlemmer (Unisinos) e Prof. Rafael Goldszmidt (FGV-EBAPE).
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PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS DE DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
Data

Atividade

Horário

Painel de abertura - Pesquisa de intervenção no Campo da Administração
Mediadores: Daniel Pacheco Lacerda (UNISINOS), Natalia Bueno (Emory University)

12/09/2022

09h - 11h

Painel Temático - Para quem tem um martelo na mão, tudo é prego: A importância da compatibilidade entre
objetivos, teorias e métodos de pesquisa
Mediadores: Sandro Cabral (Insper - Coord), Monica Abreu (UFC), Marina Gama (FGV-SP), Leonardo Secchi (UDESC)

11h30 - 13h

Oficina Transversal - Estudo de Caso: parece simples, mas não é
Mediador: Marlei Pozzebon (HEC Montreal)

13h15 - 15h

Oficina Quanti - Desenho de experimentos
Mediadora: Franciele Frizzo (IFET-RS)

13h15 - 15h

Oficina Quanti - Uso de pareamento (matching) na pesquisa em Administração
Mediador: Leonardo Barcellos (Arizona State University)

13h15 - 15h

Oficina de Metodologias de Ensino e de Aprendizagem - Metodologias inventivas
Mediadora: Eliane Schlemmer (UNISINOS)

15h30 - 16h30

Oficina de Metodologias de Ensino e de Aprendizagem - Práticas Pedagógicas SaIGOn
Mediadores: Eliane Schlemmer (UNISINOS), José Carlos Freitas (UNISINOS)

16h30 - 17h30

Painel temático - Comitê de Ética e LGPD na pesquisa em Administração: desafios e práticas
Mediadores: Tania Hoff (ESPM - coord), Eugenio Spers (USP-ESALQ), Osny da Silva Filho (FGV Direito)

13/09/2022

09h - 11h

Painel temático - Use of panel data in Administration Research
Mediadores: Jason Coupet (Andrew Young School), Vinicius Brei (UFGRS)

11h30 - 13h

Oficina transversal - Não deixe o valor-p te enganar: Transparência na pesquisa e pré-registro de estudos
Mediador: Lucia Barros (FGV-EAESP)

13h15 - 15h

Oficina Quali - Operacionalização de Análise Temática
Mediador: Daniel Lacerda (Montpellier Business School, France)

13h15 - 15h

Oficina Quali - Estruturação de Estudo Etnográfico
Mediadora: Josiane Oliveira (UFG)

13h15 - 15h

A Profª. Ana Diniz é Professora Assistente no Insper. Doutora em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP
e integrante da Coletiva de Mulheres Pesquisadoras em Administração, Compa. A Profª. Ana estuda as temáticas de
Gênero, Interseccionalidade e suas relações com o trabalho. Atualmente, é Coordenadora do Núcleo de Estudos de
Diversidade e Inclusão no Trabalho do Insper, que atua na pesquisa sobre as desigualdades no mundo do trabalho e
no desenho de ações para superá-las.
A Profª. Eliane Schlemmer é professora-pesquisadora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e do
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada na UNISINOS. Ela é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq 1D e avaliadora ad-hoc da CAPES, CNPq, FAPERGS e da A3ES (Portugal). Pós-Doutora em Educação pela
Universidade Aberta de Portugal, Doutora em Informática na Educação e Mestre em Psicologia pela UFRGS, além de
Bacharel em Informática pela UNISINOS. É conceptora e líder do Grupo Internacional de Pesquisa Educação Digital
- GPe-dU UNISINOS/CNPq e pesquisadora-colaboradora do Centro Internacional de Pesquisa Atopos/USP e do
Centro de Estudos Globais na Universidade Aberta (CEG-UAb) de Portugal, na linha de pesquisa: Empreendedorismo
e Cidadania Global. Atua também como conferencista em eventos nacionais e internacionais. Possui diversos artigos
publicados em periódicos e eventos nacionais e internacionais, além de ser autora de livros e capítulos de livros
publicados no Brasil, na América Latina, nos EUA e Europa.
O Prof. Rafael Goldszmidt é professor assistente da FGV EBAPE. Doutor e Mestre em Administração de Empresas
pela FGV EAESP. Suas áreas de atuação incluem métodos quantitativos aplicados, comportamento relacionados
à saúde e efeitos da classe social sobre o comportamento. Seus trabalhos têm sido publicados em periódicos como
Nature Human Behaviour, The Lancet Public Health, JAMA Network Open, Journal of Consumer Research, Journal of
Marketing Research e Journal of World Business.
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Palavras do Exterior

16º Congresso da IFSAM: Conheça as Mesas
Redondas do Pré-Evento do EnANPAD 2022
Juliana Bonomi

Caros colegas,
A 16ª edição do congresso bianual da IFSAM está se aproximando. Entre os dias 7 e 9 de setembro, painelistas da
academia e mundo empresarial se reunirão para discutir temáticas ligadas à gestão da pesquisa, ensino e extensão no
campo da administração. O congresso contará com seis mesas redondas cobrindo os seguintes tópicos:
•

Revisitando avaliações de pesquisa em tempos de impacto

•

Ciência aberta na pesquisa em administração: tendências e desafios

•

Tecnologia, mudança, e o futuro do ensino em administração

•

Mudanças de perfil nos programas de doutorado ao redor do mundo

•

Modelos de cooperação com a prática empresarial

•

Integridade, responsabilidade e busca por excelência na prática do ensino e pesquisa em administração

Sendo um pré-evento do XLVI Encontro da ANPAD (EnANPAD 2022), o 16º Congresso da IFSAM buscará estabelecer
uma conexão com a academia brasileira. Assim, teremos uma sessão dedicada à discussão da aplicabilidade da soft
policy da IFSAM ligada à avaliação de pesquisa em administração ao contexto brasileiro.
O evento é gratuito e on-line. Não deixem de participar!
Mais informações sobre datas, painelistas e inscrições em: https://www.ifsam.org/16th-congress/
A Professora Juliana Bonomi é Deputy VP Conferences no IFSAM. Possui PhD em Management Science pela Lancaster University Management
School e é professora do Programa de Pós-graduação em Administração da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP).
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