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Call for Editor-in-chief
•

BAR – Brazilian Administration Review

The ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração is
seeking candidates for the position of Editor-in-chief of the BAR –Brazilian
Administration Review.
BAR, classified with the score A2 in the Qualis CAPES index, is the international
periodical of ANPAD and its mission is to contribute to a deeper understanding of
Business Theory and its managerial implications by means of the international
dissemination of relevant papers in theoretical development and empirical research
produced by the Brazilian academia as well as by researchers from other countries.
Candidates should possess:
•

Distinguished scholarly contribution in the Business Administration field,

•

Leadership and administrative skills,

•

Experience on reviewing articles as scientific/associate editor or participation
in Editorial Boards of scientific journals,

•

A positive history of contribution to the Journal,

•

Commitment to ethics in research as well with the Ethical Norms and Publishing
guidelines of ANPAD,

•

Familiarity with online peer review systems,

•

Skills to edit the Journal in the English Language.

Editor-in-chief responsibilities:
•

To contribute to the quality and the development of the Journal,

•

To promote the Journal at national and international academic forums,

•

To manage the activities of the Journal according its structure and budget,

•

To recommend members for and supervise the Scientific Editorial board,

•

To organize the submission process of manuscripts and the review process,

•

To be responsible for the content, quality and timeliness of each issue,
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•

To promote the inclusion of the Journal in international indexes,

•

To be committed throughout the previewed 3-year term as Editor-in-chief,
from the 2nd of May of 2018 until the 2nd of May of 2021.

Selection Process
•

The candidate should send a proposal for the development of the Journal, as
well a link to CV Lattes (or equivalent for non-Brazilian applicants), to ANPAD’s
office (secretaria@anpad.org.br) by the 2nd of April, 2018.

•

The evaluation committee is composed of the following scholars:
✓ Antônio Carlos Maçada
✓ Maria José Tonelli
✓ Alketa Peci
✓ Ariadne Scalfoni Rigo
✓ Ricardo Gomes

Timeline for the process:
To send the proposal by the 2nd of April, 2018
Committee evaluation – from 9th to the 12th of April, 2018.
Results – 16th of April, 2018
Rio de Janeiro, March 12, 2018
Antônio Carlos Gastaud Maçada
President-Director

Maria José Tonelli
Communication and Publishing Director
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Chamada para Editor-Chefe:
•

RAC – Revista de Administração Contemporânea

A ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração busca
candidatos para a posição de Editor-chefe da RAC – Revista de Administração
Contemporânea.
A RAC, classificada com o conceito A2 no Qualis CAPES, é uma revista comprometida
com o desenvolvimento de pesquisas científicas em Administração, conduzida dentro
de um rigoroso processo de avaliação cega por pares, aberta a diversas abordagens
metodológicas e conceituais. A RAC tem como missão contribuir para o entendimento
aprofundado de Administração e Ciências Contábeis, mediante a divulgação de
trabalhos empíricos de pesquisas e de análises teóricas que possam subsidiar as
atividades acadêmicas e ações administrativas nas organizações públicas e privadas.
Perfil dos candidatos
Os candidatos devem possuir:
•

Destacada contribuição ao campo de pesquisa em Administração,

•

Liderança e habilidades administrativas,

•

Experiência na revisão de trabalhos, como editor científico ou editor associado
e /ou ter participado do Editorial Board de revistas científicas,

•

Histórico de contribuição positiva à Revista,

•

Comprometimento com a ética em pesquisa e com o manual de publicação e código
de ética da ANPAD,

•

Familiaridade com o sistema de revisão por pares online,

•

Habilidades para edição e escrita científica em inglês.

Responsabilidades do Editor-chefe:
•

Contribuir para o desenvolvimento da qualidade da Revista,

•

Promover a Revista nos mais diversos fóruns acadêmicos nacionais e
internacionais,
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•

Gerenciar as atividades da Revista dentro dos limites de seu orçamento e
estrutura,

•

Apontar e supervisionar um corpo adequado de Editores Científicos,

•

Supervisionar o processo de submissão dos manuscritos e o processo de revisão

•

Ser responsável pelo conteúdo, qualidade e tempo na publicação de cada número,

•

Buscar inserir as revistas em indexadores internacionais,

•

Comprometer-se com o prazo previsto para o exercício da tarefa que é de 3
(três anos), portanto de 2 de maio de 2018 a 02 de maio de 2021.

Processo de seleção
•

Os candidatos devem enviar uma proposta de trabalho e link para CV Lattes,
para a secretaria da ANPAD (secretaria@anpad.org.br) até 02 de abril de 2018.

•

A banca de avaliação será composta por um comitê formado pelos seguintes
professores:
✓ Antônio Carlos Maçada
✓ Maria José Tonelli
✓ Alketa Peci
✓ Ariadne S. Rigo
✓ Ricardo Gomes

Prazos para a realização do processo de seleção:
Envio de proposta – 2 de abril de 2018
Reunião do Comitê – de 09 a 12 de abril de 2018
Divulgação dos Resultados – 16 de abril de 2018
Rio de Janeiro, 12 de março de 2018
Antônio Carlos Gastaud Maçada
Diretor-Presidente
Maria José Tonelli
Diretora de Comunicação e Publicações

