CHAMADA PARA O CONSÓRCIO DE PROJETOS DE
MESTRADO E DOUTORADO
Apresentação do EGEPE
Realizado desde o ano 2000, o Encontro de Estudos em Empreendedorismo e
Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE) é o principal evento cientifico nacional na
área de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. O encontro reúne
pesquisadores, estudantes e interessados em empreendedorismo e gestão de
pequenas empresas e promove o intercâmbio de estudos, ideias e experiências de
ensino e pesquisa na área.
O EGEPE é atualmente promovido pela Associação Nacional de Estudos em
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (ANEGEPE). A ANEGEPE é
uma associação sem fins econômicos, de direito privado, que tem como o objetivo a
promoção do estudo e das melhores práticas de empreendedorismo e de gestão de
pequenas empresas e que congrega professores, pesquisadores, estudantes,
empreendedores e outros profissionais interessados nas áreas de empreendedorismo
e gestão de micro, pequenas e médias empresas.
O IX EGEPE será realizado em Passo Fundo (RS), entre os dias 16 e 18 de março
de 2016, nas dependências da Universidade de Passo Fundo, em uma realização
conjunta da ANEGEPE com a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis da Universidade de Passo Fundo (FEAC/UPF), o Programa de PósGraduação em Desenvolvimento da Universidade Regional do Noroeste do Estado do

Rio Grande do Sul (PPGDes/UNIJUI), do Mestrado Profissional em
Administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina (MPA/UNOESC) e
do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade do Vale do
Itajaí (PPGA/Univali)
Apresentação do 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 IX 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
Chamada de Projetos
Data Limite para Submissão de Projetos
Resultados
Realização do Consórcio

Data
10/09/2015
30/10/2015
30/11/2015
16/03/2015

Requisitos
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 IX Egepe.
O projeto deve estar dentro de uma dos quatorzes temas de submissão do IX Egepe.
Veja a lista em http://egepe.org.br/2016/downloads/chamada-trabalhos.pdf

Formato do projeto
Proposta resumida do Projeto de Tese ou Dissertação, com as seguintes partes:


Página de rosto contendo: título da proposta; nome do proponente; e-mail e
telefones de contato; link do Currículo Lattes do proponente, Programa de PósGraduação ao qual está vinculado; nome do orientador; tema de submissão



Introdução, incluindo: problema de pesquisa, objetivos e justificativa;



Quadro teórico de referência;



Procedimentos metodológicos;



Referências;



Arquivo em formato doc ou docx (Word)



Layout de página: A4; margens: superior (3cm), inferior (2cm), esquerda (3cm),
direita (2cm); fonte Times New Roman tamanho 12; espaçamentos simples entre
caracteres, palavras e linhas.



Tamanho: até 10 páginas, incluindo a página de rosto.

Instruções de submissão
O projeto de tese ou dissertação deve ser submetido diretamente ao e-mail do evento
(egepe2016@gmail.com), com cópia ao Coordenador do Consórcio, Prof. Dr.
Edmundo Escrivão Filho (edesfi@sc.usp.br ) a partir do dia 10/09/2015.
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)

Coordenação do Consórcio
Prof. Dr. Edmundo Escrivão Filho (EESC/USP)

Coordenação do EGEPE 2016
Coordenação geral
Denize Grzybovski (PPGAdm/FEAC/UPF)
Comitê científico
Anete Alberton (Univali)
Hilka Pelizza Vier Machado (Univali e UniCesumar)

Denize Grzybovski (UPF)
Fábio Lazzarotti (Unoesc)
Mais informações
Email: egepe2016@gmail.com
Site: www.egepe.org.br

