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Alteração da periodicidade dos eventos temáticos da ANPAD
A diretoria da ANPAD, a partir de sugestão de uma das divisões acadêmicas, e após longa discussão
com os coordenadores de divisões em encontro realizado em São Paulo no dia 19.11.2016, decidiu
alterar a periodicidade da realização dos eventos temáticos (EnADI, EnGPR, 3Es, EnAPG, EnEO,
EnEPQ, EMA e Simpósio de Inovação) de dois para três anos.
Para a comunidade de pesquisadores essa mudança ameniza os esforços relacionados à organização de
eventos e à continuada revisão de artigos. Adicionalmente, representa um incentivo à qualidade
científica dos eventos temáticos.
A realização de três conjuntos de eventos em um mesmo ano (temáticos de Maio, EnANPAD em
Setembro e temáticos de Novembro) denota um esforço continuado e concorrente com outras
atividades não menos importantes da associação, como os periódicos científicos, Teste ANPAD e o
portal Spell, entre outras.
Esta mudança também incentiva a instituição de associações nas diversas áreas da Administração,
como ocorre na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Estudos
Organizacionais (SBEO) e a Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) são exemplos.
Como aspectos complementares a essa alteração, haverá durante o EnANPAD um novo espaço para
apresentação de artigos no formato de pôster, sendo este um novo canal para divulgação de pesquisas
dos programas de Mestrado e Doutorado.
A ordem de realização dos eventos temáticos com a alteração será:
2017 – EnADI, 3Es e EnGPR
2018 - Simpósio de Inovação, EMA e EnEPQ
2019 – EnAPG e EnEO
Para se tomar esta decisão, foi realizada uma consulta e votação junto aos coordenadores das divisões
que organizam os eventos temáticos. Votaram a favor da alteração, as divisões de ADI, APB, EOR,
EPQ, ESO e GCT. Os votos para manutenção da oferta de eventos bienais foram MKT e GPR. As
divisões CON, FIN e GOL não votaram porque não realizam eventos temáticos no âmbito da ANPAD.
A diretoria da ANPAD mantém assim o compromisso assumido no início da atual gestão de se ter uma
associação participativa, inclusiva e com foco na qualidade científica em todas as suas atividades.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.
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