Chamada de Temas
para o XII EGEPE1
O XII EGEPE será online e ocorrerá de 6 a 8 de julho de 2022
organizado por professores da UNIFOR e pela ANEGEPE.
Seu tema geral será: ecossistemas empreendedores e desenvolvimento regional:
conectando com o futuro.
A ANEGEPE convida os pesquisadores de sua comunidade a proporem temas para as linhas
temáticas do EGEPE 2022. Com isso, busca-se refletir mais fielmente no evento os focos de interesse
de pesquisa atuais da comunidade, obter mais adesão de interessados e assegurar a renovação das
linhas temáticas do evento com relevância e pertinência.
Os temas propostos deverão se somar aos temas a seguir, considerados como fixos pela
organização do EGEPE 2022 e recuperados a partir da lista de temas do XI EGEPE descrita em
http://egepe.org.br/eixos-tematicos-e-seus-descritores/ :
* empreendedorismo, pequenas empresas e estratégia;
* empreendedorismo, pequenas empresas e inovação;
* empreendedorismo, pequenas empresas e educação e casos de ensino;
* empreendedorismo, pequenas empresas e comportamento empreendedor;
* temas livres sobre empreendedorismo e pequenas empresas.

Diretrizes para a proposta de temas
1- As propostas devem ser realizadas em Português;
2- Cada proposta poderá ser apresentada por DOIS a CINCO líderes temáticos;
3- As submissões de propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo e-mail
edmilsonolima@gmail.com com a identificação “TEMA PARA O XII EGEPE” no assunto do email;
4- Cada proposta aprovada dará o direito de 50% de desconto no EGEPE 2022 a até TRÊS
líderes do mesmo tema, ainda que a ANEGEPE esteja vivendo uma fase de necessária
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A presente chamada assemelha-se às chamadas de tema da ANPAD, pois foi desenvolvida com base nelas.
Aproveitamos para agradecer à ANPAD por seu importante trabalho de desenvolvimento da rede de
pesquisadores brasileiros em Administração.

contenção de custos e de busca de receitas; o desconto será dado aos líderes inscritos no
evento segundo a ordem de seus nomes no documento de submissão da proposta.

Sobre os proponentes
5- As propostas devem ser feitas por ao menos dois e no máximo cinco proponentes;
6- Cada proposta deve ter ao menos dois líderes associados à ANEGEPE (lembre que esta
condição pode ser facilmente atendida com a adesão como associado/a à ANEGEPE);
7- A equipe proponente da proposta deve compreender pelo menos dois professores doutores
de duas instituições de ensino superior distintas, sendo que os demais membros da equipe
devem ter titulação mínima de mestre;
8- Cada pessoa pode participar de apenas uma proposta de tema por chamada;
9- É vedada a participação de membros dos comitês de organização e científico do EGEPE
como proponentes;
10- O primeiro nome na lista de proponentes de cada proposta será considerado como o nome
do líder responsável por ela e pelo tema (se aprovado) junto à organização do EGEPE; a
partir da aprovação da proposta, a equipe de proponentes que a submeteu ficará
responsável pelo processo de avaliação dos trabalhos submetidos ao evento para o tema da
proposta (indicação de avaliadores, designação, acompanhamento das avaliações,
verificação dos resultados, consolidação, entrega dos resultados para o comitê científico
também com as indicações a fast track – se houver).

Cronograma
11- A presente chamada respeitará o cronograma a seguir:

Atividade
Publicação da chamada
Submissões
Divulgação dos resultados

Data
03/09/2021
06/09/2021 a 26/09/2021 (18h de Brasília)
Até 04/10/2021

Atividades dos proponentes (líderes)
12- Os líderes componentes da equipe responsável por cada proposta têm o compromisso de
fazer todas as atividades inerentes à liderança de tema do evento listadas a seguir:
a. Divulgar e promover seu tema ativamente nos grupos de pesquisa no Brasil e exterior por
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

diferentes mídias, buscando o maior número possível de submissões de qualidade;
Colaborar com o comitê de organização e com o comitê científico do EGEPE;
Gerir o processo de revisão dos trabalhos submetidos para seu tema:
i. Incentivar os revisores de seu tema a se associarem à ANEGEPE e a manterem
atualizados os seus dados de cadastro junto ao EGEPE e à ANEGEPE;
ii. Designar as submissões de trabalho recebidas para avaliação entre os(as)
revisores(as) de acordo com o tema, palavras-chaves, métodos e capacidade de
trabalho de cada um(a);
Prover as informações necessárias aos(às) revisores(as) para que possam elaborar suas
avaliações de maneira mais completa e construtiva possível;
Acompanhar o processo de avaliação dando o apoio necessários aos(às) avaliadores(as) e
aos comitês de organização e científico do EGEPE ;
Cumprir e fazer cumprir os prazos determinados;
Prover aos comitês de organização e científico do EGEPE as informações sobre o andamento
do processo de avaliação, sempre que solicitadas;
Organizar, quando solicitado pelos comitês de organização e científico do EGEPE, as sessões
dos trabalhos aprovados designando coordenadores e debatedores para as mesmas;
Estar presente no evento e nas sessões de seu tema (pelo menos um ou uma das líderes);
Promover seu tema e as atividades do EGEPE e da ANEGEPE entre as pessoas do congresso e
da comunidade acadêmica;

k. Cumprir o calendário das atividades de avaliação, criação de sessões e do próprio evento.

Seleção de propostas
13- A seleção de propostas será feita em duas fases:
a. Pelos membros do comitê científico em colaboração com os membros do comitê de
organização;
b. Pelos diretores da ANEGEPE, a quem cabe a decisão final sobre a seleção.
14- Os critérios de seleção das propostas de tema serão os seguintes:
a. Alinhamento do currículo e da experiência dos proponentes quanto ao tema proposto;
b. Nível de experiência anterior dos proponentes em congressos (como avaliadores, líderes de
tema, track-chairs, reponsáveis por sessões de apresentação, entre outros), periódicos
acadêmicos da área em questão (editor, revisor, membro de conselho editorial); ou
atividade equivalente, no Brasil e/ou no exterior/
c. Adequação do tema proposto para o evento considerando-se as amplitudes e pluralidades
teórica e metodológica;
d. Participação de pesquisadores internacionais.

15- Os comitês de organização e científico do EGEPE, assim como a diretoria da ANEGEPE, poderão
sugerir modificações nas propostas para adequação às necessidades do evento, bem como sugeri r a
junção ou a separação de temas quando sejam similares, sobrepostos ou variados demais para a
proposta;
16- Temas que já tenham sido submetidos poderão voltar a sê-lo pelas mesmas pessoas, ou por pessoas
diferentes;
17- O fato de proponentes já terem tido uma proposta de tema aprovada em um EGEPE precedente
será considerado como experiência anterior com o tema, conforme descreve o item 14, alínea b;
18- O desempenho da linha temática e da equipe proponente em um EGEPE precedente será levado em
conta para a avaliação de uma nova proposta.

Formato das propostas
19- A proposta deverá seguir a seguinte estrutura de tópicos:
a. Título do tema proposto;
b. Nome dos proponentes em ordem definida pela equipe (considerando o critério de
concessão de desconto para líderes de tema no EGEPE e que o primeiro será o responsável
pela comunicação com a organização do evento), com dados sobre a suas respectivas
instituições, e-mail, número de telefone e links para o CV Lattes;
c. Biografia resumida (até 200 palavras) dos proponentes descrevendo a sua experiência
relacionada ao tema proposto;
d. Descrição do tema proposto justificando sua atualidade e importância (de 200 a 500
palavras);
e. Palavras-chave (de 3 a 5) e bibliografia de referência para o tema (de 5 a 10).

Disposição Final
20- Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela diretoria científica da ANEGEPE em
colaboração com os comitês de organização e científico do EGEPE.

São Paulo, 3 de setembro de 2021

Fernando Gimenez
Presidente da ANEGEPE
(Biênio julho/2020 a julho/2022)
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