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Prezados Associados e Pesquisadores
Neste mês de outubro, queremos compartilhar com todos o saldo extremamente positivo do X EGEPE
2018, realizado nos dias 04, 05 e 06 de julho deste ano. O evento contou com palestrantes
internacionais e o tema do evento “Caminhos para o fortalecimento do empreendedorismo:
transformando possibilidades em realidades”, conquistou espaço de representatividade no contexto
nacional. Também no evento a nova diretoria tomou posse e já começou a trabalhar. Também, cada
vez mais a REGEPE se consolida como um journal de referência nas publicações sobre
empreendedorismo e gestão de pequenas empresas.
A edição de Setembro do Informativo ANEGEPE dedica uma parte para orientar associados,
pesquisadores e profissionais para acessarem a REGEPE, relatando também sobre o apoio
institucional dado ao Estudo Guesss Brasil, que conta com a participação de mais de 60 instituições
brasileiras de ensino superior.
A todos, desejamos boa leitura!
Dra. Liliane de Oliveira Guimarães
Secretária

Dra. Rose Mary Almeida Lopes
Presidente

X EGEPE
O X EGEPE aconteceu dias 04, 05 e 06 de julho deste ano, em São Paulo, organizado em parceria com
a FGV/EAESP/Cenn e FCA/UNICAMP, e com apoio da FAPESP. Teve mais de 320 participantes,
sendo 75 professores, pesquisadores e profissionais, 109 estudantes de pós-graduação, 24 estudantes
de graduação e 20 líderes de temas. Entre voluntários, parceiros, jornalistas, palestrantes e painelistas
foram totalizadas 94 participações. O X EGEPE garantiu à ANEGEPE mais 40 novos associados. O
próximo EGEPE acontecerá em final de Março de 2020, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os ANAIS DO EGEPE, tanto os do X EGEPE, quanto os anteriores podem ser consultados em:
http://egepe.org.br/anais/

POSSE DA NOVA DIRETORIA
A nova diretoria e o novo Conselho Fiscal da ANEGEPE, eleitos em 18 de Maio/2018, tomaram posse
dia 05 de julho, em São Paulo, durante o X EGEPE. O Corpo Diretor tem mandato de dois anos,
enquanto o Conselho Fiscal se mantém por quatro anos. Confira a chapa eleita.
CORPO DIRETOR
Presidente
Vice-Presidente
Diretor Científico
Tesoureiro
Secretária Geral
Segundo Secretário

Rose Mary Almeida Lopes (Consultraining/
Food Design/SP)
Fernando Gimenez (UFPR/PR)
Edmundo Inácio Junior (UNICAMP/SP)
Edmilson Oliveira Lima (Uninove/SP)
Liliane de Oliveira Guimarães (PUC/MG)
Cláudio Vinícius Silva Farias (IFRS/RS

CONSELHO FISCAL
Roosiley dos Santos Souza
Jane Mendes Ferreira
Hérmani Magalhães Olivense do Carmo
Magnus Luiz Emmendoerfer

Presidente (UFMS/MS)
Primeiro Titular (UFPR/PR)
Segundo Titular (UFAL/AL)
Suplente (UFV/MG)

Integrantes do Corpo Diretor e Conselho Fiscal da ANEGEPE::
ANEGEPE : Prof. Cláudio Farias (2º secretário),
prof. Magnus Luiz Emmendoerfer (suplente no Conselho Fiscal), profª Denize Grzybovisk (1ª
secretária da ANEGEPE na gestão 2016-2018,
2016
editora adjunta da REGEPE),
), prof. Edmundo Inácio Jr.
(diretor científico da ANEGEPE), profª Liliane Guimarães (1ª secretária da ANEGEPE), profª Rose
Mary Almeida Lopes (presidente), prof. Fernando Prado Gimenez (vice-presidente)
(vice presidente) e profª Roosiley
dos Santos Souza (presidente do Conselho Fiscal).

Reunião de transição da diretoria da ANEGEPE (05/07/2018): prof. Magnus Emmendoerfer, profª
Denize Grzybovisk, prof. Edmilson Lima, profª Rose Mary A. Lopes, prof. Edmundo Inácio Jr.,
Jr. prof.
Cláudio Farias, prof. Fernando Gimenez, profª Roosiley dos Santos Souza e profª Liliane Guimarães.

Apresentação da diretoria da ANEGEPE - gestão 2018 – 2020 e do Conselho Fiscal - 2018-2022 - no
encerramento do X EGEPE (06/07/2018): prof. Fernando Prado Gimenez, profª Rose Mary A. Lopes,
prof. Edmundo Inácio Jr, profª Liliane Guimarães, profª Roosiley dos Santos Souza e prof. Edmilson
Lima.

REGEPE - Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas
A REGEPE está cada vez mais consolidada e já é considerada um importante meio de divulgação e
discussão de trabalhos científicos, sendo classificada no Qualis como B1. Tem como objetivo divulgar
o avanço de pesquisas na área do Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Neste ano
trouxemos como novidade publicações no sistema ahead of print. E já estamos no vol.7, n.3 de 2018.
Tal sistema consiste em publicar artigos indicados pelos revisores e aprovados pelo Corpo Editorial da
REGEPE, antes mesmo da composição final do número. Esta prática editorial propicia a rápida
divulgação dos artigos, disponibilizando-os aos leitores na sua forma definitiva, além de dar
visibilidade das produções dos autores. Tão logo completa-se o número de artigos, a edição é
encerrada e o número subsequente é iniciado. O artigo publicado ahead of print amplia a divulgação
da REGEPE e alcança novos usuários, satisfazendo as necessidades da comunicação cientifica atual.
A REGEPE convida pesquisadores/ doutores da área de Ciências Sociais Aplicadas e correlatas, cujo
interesse é o de contribuir com o avanço nas pesquisas na área de Empreendedorismo e Pequenas
Empresas para colaborar com o processo de avaliação de artigos encaminhados para publicação, a
integrarem a relação de pareceristas ad-hoc.
Você já submeteu seu artigo científico, relato tecnológico ou caso de ensino? Acesse o link abaixo e
veja como fazer para submeter seu manuscrito e inscrever-se como avaliador:
http://www.regepe.org.br/regepe/about/submissions#authorGuidelines

FONTES DE INDEXAÇÃO – REGEPE
Em avaliação

COMO SE ASSOCIAR OU RENOVAR SUA ANUIDADE DE ASSOCIADO
Convidem seus amigos para se associar. Renovem suas anuidades. Precisamos ampliar o número de
associados e as regiões geográficas de origem, para ganharmos mais representatividade.
Informamos que somente para mantermos a nossa revista REGEPE, despendemos cerca de R$ 20 mil
por ano. Isto implica que teríamos que ter muito mais de 250 associados (entre efetivos e alunos), e
ainda estamos aquém disto.
Lembramos a todos que se interessem que, na home page da ANEGEPE, você poderá se associar ou
renovar sua anuidade, escolhendo a modalidade de associado que melhor se adequa ao seu perfil:

•

Associado Efetivo / Pessoa Física.................... R$ 100,00

•

Associado Institucional / Pessoa Jurídica......... R$ 300,00

•

Estudante........................................................... R$ 50,00

O pagamento da anuidade poderá ser realizado por meio do link do PagSeguro
(http://www.anegepe.org.br/?page_id=742) ou depósito diretamente na conta bancária da ANEGEPE
junto ao Banco Itaú (Ag. 0262 – C/C 54991-8). Para transferência e ou depósitos sempre se pede
CNPJ, o nosso é: 13.734.155/0001-01. O depósito bancário é preferível, dado que não sofre
descontos de taxas; neste caso envie seu comprovante para nosso Tesoureiro o prof. Edmilson:
edmilsonolima@gmail.com

ESTUDO GUESSS BRASIL
Com coordenação nacional do Ph.D. Edmilson Lima (Tesoureiro da ANEGEPE), o Estudo GUESSS Brasil
busca caracterizar o espírito, as atividades e as intenções empreendedores de estudantes
universitários, de todos os níveis de estudo e em todos os cursos universitários das instituições de
ensino participantes, bem como as condições de ensino e apoio a atividades empreendedoras dos
estudantes em numerosas regiões do mundo. A partir dessa edição da pesquisa, a ANEGEPE está
apoiando institucionalmente, com o envolvimento do seu corpo diretivo e dos seus associados.

O Estudo GUESSS Brasil conta com a participação de mais de 50 instituições de ensino superior de
muitos Estados brasileiros nas quais dezenas de milhares de estudantes são convidados a responder
seu questionário online de coleta de dados.
Tal estudo, no Brasil, já recebeu três prêmios internacionais e oferece conhecimento sobre a
educação, os interesses de carreira e a preparação para empreender de estudantes universitários de
todos os cursos, áreas e níveis de formação superior em todo o território nacional.
Os alunos de graduação e pós-graduação já estão sendo convidados a responder ao questionário, por
meio de divulgação promovida pelo professor/ pesquisador da IES responsável pela coleta.
Saiba mais em: https://guesssbrasil.org/

SInEGEPE - Seminário de Inovação, Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas
Em 2017, a Diretoria da ANEGEPE iniciou a série SInEGEPE, seminários regionais para discutir sobre a
inovação, o empreendedorismo e a gestão das pequenas empresas. Estes seminários irão ocorrer,
sobretudo, nos anos de intervalo dos EGEPE Encontros Nacionais.
Os dois primeiros aconteceram em Março de 2017, numa parceria com a UFF, coordenado pela
profa. Dra. Sandra Mariano e, em novembro do mesmo ano, em parceria com o IFRS, sob a
coordenaçãodos profs. Drs. Duilio C. Miles e Cláudio Farias que se tornou 2o. Secretário da ANEGEPE.
O SINEGEPE tem um formato mais leve e nas duas edições a programação envolveu atividades
durante um dia e meio. O seminário pode ser programado para apenas um dia, envolvendo
palestras, painéis temáticos, oficinas, casos etc. com pesquisadores, parceiros, agentes e órgãos do
ecossistema empreendedor regional, empreendedores, e convidados nacionais e internacionais.
Assim, estamos recebendo propostas de parceria para sediarmos os III e IV SInEGEPE em 2019.
Entre em contato com o nosso Diretor Científico, prof. Edmundo: eijunior@gmail.com

INFORMAÇÕES E CONTATOS COM A ANEGEPE
Contato pelo site: http://www.anegepe.org.br/?page_id=15
No Facebook - página AMIGOS DA ANEGEPE - https://www.facebook.com/groups/anegepe/
No Linkedin - pela página: https://www.linkedin.com/company/anegepe/

