ATIVIDADES PARALELAS
WORKSHOPS

RESPONSÁVEIS

Métodos Quantitativos: escolhendo a técnica adequada
Fontes de dados primárias versus secundárias. Tipos de questionários e escalas. O que fazer com os dados e como obter os dados
necessários para atender ao objetivo proposto. O que algumas técnicas de análise podem e o que não podem nos oferecer.

Data: 16/03/16
Horário: 13h45min
Sala: ________ FEAC/UPF

Dr. Carlos Eduardo Carvalho (Unoesc /
Univali/SC)

Análise de Conteúdo Usando Software
Análise qualitativa de texto, som, foto e vídeo. Método de análise. Fragilidades analíticas observadas nos estudos organizacionais.
Processo manual de organização e análise de dados de entrevistas e de observações. Softwares em pesquisas qualitativas. NVivo.

Data: 16/03/16
Horário: 13h45min
Local: Sala _____ FEAC/UPF

Dra. Anelise Rebelato Mozzato
(PPGAdm/UPF/RS)

Casos para Ensino: elaboração de notas de ensino
Distintos formatos que vem sendo adotados no contexto brasileiro para a elaboração das notas de ensino. Impacto da estrutura e
conteúdo das notas de ensino no processo de adoção dos casos de ensino, seja no âmbito individual (professor) seja no institucional
(IES). Conseqüências da diversidade de formato das notas de ensino na aceitação/rejeição de casos de ensino em congressos e
periódicos.

Data: 17/03/16
Horário: 13h45min
Local: Sala _____ FEAC/UPF

Dr. Victor Manoel Cunha de Almeida
(COPPEAD/UFRJ/RJ)

ENCONTROS TEMÁTICOS
QUARTA-FEIRA – 16/03/16
Capacidade absortiva em pequenas empresas
Descritor: Apresentar e discutir as principais visões conceituais e aplicações
metodológicas da abordagem da capacidade absortiva nas pequenas empresas

Local: Auditório 1 – FEAC/UPF
Horário: 16h
Trabalhos tecnológicos em Mestrados Profissionais: da teoria à prática
utilizando e a abordagem Design Research
Local: Auditório 2 – FEAC/UPF
Horário: 16h

CONVIDADOS
Coordenador: Dr. Carlos Ricardo Rossetto (Univali/SC)
Painelistas:
Dr. Jorge Oneide Sausen (PPGDR/Unijuí/RS)
Dr. Carlos Eduardo Carvalho (UNOESC e Univali/SC)
Dr. Everton Pellizzaro de Lenzi Cancellier (UDESC/ESAG/SC)
Dra. Graziela Dias Alperstedt (ESAG/SC)
Coordenadora EPQ da Anpad

Empreendedorismo, inovação e setor público: políticas, práticas e
impactos
Descritor: Estado da arte sobre empreendedorismo no setor público. Políticas públicas
de empreendedorismo no Brasil: pesquisa e prática. A experiência do Programa
Sinapse da Inovação em Santa Catarina

Dr. Cândido Borges (UFG/GO)
Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV/MG)
Dr. Fábio Lazzarotti (UNOESC/SC)

Local: Sala _____
Horário: 16h
Encontro com Editores
Descritor: Refletir sobre o processo de avaliação e publicação de artigos em periódicos
científicos e a respeito das dificuldades dos editores com vistas a desenvolver e
aprimorar a qualidade da produção científica brasileira.

Local: Auditório 3 – FEAC/UPF
Horário: 16h

Coordenadora: Dra. Jane Mendes Ferreira (Editora da REGEPE –
Anegepe/SP)
Editores convidados:
Dr. David Basso (Editor da Desenvolvimento em Questão – Unijuí/RS)
Dr. Gustavo da Silva Motta (Editor-Chefe da TAC – Anpad/RJ)

Dr. Marco Anotonio Montoya (Editor da Teoria e Evidência Econômica –
FEAC/UPF/RS)
Dra. Maria de Lourdes Borges (Editora da Desenvolve – Unilasalle/RS)
QUINTA-FEIRA – 17/03/16
Inovação e transferência tecnológica
Descritor: Apresentar diferentes visões sobre inovação e transferência de tecnologia,
encofando boas práticas, cases de sucesso, dificuldades e trocas de experiências. A
proposta contempla o debate entre representantes das empresas do Governo e da
Universidade em consonância com o modelo tríplice hélice, bem como um novo
marco legal da ciência, tecnologia e inovação.

Local: Auditório 1 – FEAC/UPF
Horário 13h45min

CONVIDADOS
Coordenador: Giezi Schneider (UPFTec/UPF/RS)
Painelistas:
Marli Elizabeth R. dos Santos - Diretora do Escritório de Transferência de
Tecnologia (ETT) da PUC/RS, Diretora da Anpei, Membro do Comitê Gestor da
Inovação - CGI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Raquel Wondracek – Coordenadora do projeto Extensão Produtiva e Inovação da
Agencia Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimentos (AGDI) do
governo do Estado do RS

Leandro Bonfante – Empresário da AGRAL Indústria de Equipamentos
Eletrônicos para agricultura de precisão. Empresa incubada no Parque Científico e
Tecnológico da UPF (UPFParque).

Perspectivas teóricas e metodológicas para os estudos sobre organizações
familiares

Coordenadora: Dra. Janete Lara de Oliveira (PPGA/UFMG /MG)

Descritor: Discutir novas e diferentes perspectivas teóricas e metodológicas para o
desenvolvimento do campo de estudos sobre organizações familiares, apresentando o
“estado da arte” e propondo uma agenda de pesquisa. Pretende-se discutir
possibilidades de pesquisa, aproximar pesquisadores com vistas a formar uma rede de
pesquisa, bem como oferecer insumos para a produção de conhecimentos científicos
da realidade brasileira.

Painelistas:
Glória Charão Ferreira (Universidade Beira Interior/Portugal)
Dra. Denize Grzybovski (PPGAdm/UPF/RS)

Local: Auditório 2 – FEAC/UPF
Horário: 13h45min

Improvisação e bricolagem
Local: Auditório 1 – FEAC/UPF
Horário: 16h15min

Dr. Reed Elliot Nelson
Ph.D. em Comportamento Organizacional, pela Cornell University (CU/NY/EUA).
Professor Visitante no PPGA/Uninove/SP. Emérito da Southern Illinois University
(SIU/EUA). Revisor do periódico científico Administrative Science Quarterly.

Recomendação de leitura prévia: “Creating something from nothing: resource
construction through entrepreneurial bricolage”,
Administrative Science Quarterly.

publicado

em 2005

pela

Dilemas entre a teoria, a prática e o ensino de empreendedorismo

Dr. Marcos Hashimoto (Faccamp/SP)

Descritor: Discutir as relações entre a geração do conhecimento científico em
empreendedorismo, sua transferência no contexto de cursos de empreendedorismo na
graduação e sua aplicação prática na implantação de empresas e novos negócios.
Responder, por meio deste debate a algumas questões pertinentes ao tema: Até que
ponto estamos gerando conhecimento relevante para a prática empreendedora? Até que
ponto nossas aulas estabelecem a ligação entre este conhecimento desenvolvido e a
formação de empreendedores e novos negócios? Até que ponto o ciclo empreendedor
considera e se apropria do conhecimento explícito? Espera-se que as conclusões
sirvam como proposições de mudanças de escopo e paradigmas nas relações
acadêmicas com a comunidade empreendedora no país.

Doutor em Administração de Empresas pela EAESP/FGV. Co-fundador e Tesoureiro
da Anegepe. Professor pesquisador do Mestrado Profissional em Administração de
Empresas da Faccamp/SP. Revisor da Brazilian Administration Review (BAR) e da
Revista de Administração Mackenzie (RAM). Premiado com o Excellence in
Entrepreneurship Teaching and Pedagogical Innovation pelo Global Consortium of
Entrepreneurship Centers.

Local: Auditório 2 – FEAC/UPF
Horário: 16h15min
Disciplinas de empreendedorismo e MPEs em pós-graduação stricto sensu: Painelistas:
conteúdo e experiências didáticas
Dr. Cândido Borges (UFG/GO)
O painel visa debater o ensino de disciplinas de empreendedorismo e gestão de micro e
Dra. Rivanda Meira Teixeira (MA/UFS/SE)
pequenas empresas em cursos de pós-graduação stricto sensu. Os membros do painel
Dra. Vânia Maria Jorge Nassif (UNINOVE)
compartilharão suas experiências em termos de conteúdo abordado, dinâmica das aulas
e procedimentos de avaliação.

Data: Auditório 3 – FEAC/UPF

Debatedora: Dra. Hilka Pelizza Vier Machado (UniCesumar/PR e
Univali/SC)

Horário: 16h15min

