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APRESENTAÇÃO

MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER

Professor Associado no Programa de Pós-graduação em Administração
(PPGAdm), concentração na área Pública, Universidade Federal de Viçosa
(UFV). Coordenador do PPGAdm (2016-2019).

Editor Chefe da Revista Administração Pública e Gestão Social – APGS
(2012-2014) e Editor Adjunto na Revista Brasileira de Gestão e
Desenvolvimento Regional - RBGDR (2016-2017).

Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública -SBAP
(2018-2020) e membro do Conselho Fiscal na Associação Nacional de
Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas - ANEGEPE
(2018-2021).

Bolsista CNPq - Produtividade PQ-2, e membro da Câmara de
Assessoramento em Políticas Públicas, FAPEMIG (2018-2021).
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COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Atividades desenvolvidas na Diretoria de Comunicação e Publicações da ANPAD, no período de 
Agosto a Dezembro de 2020:

1. Lançamento da Série eiPub – electronic information for Publishers, uma ação composta por uma série
de quatro cartas aos Editores, compartilhada pelos canais de comunicação da ANPAD aos PPGs e
editores de periódicos, com o objetivo de auxiliar os periódicos científicos publicados pelos Programas
de Pós-Graduação associados.

2. Projeto de publicação de vídeos ligado a Comunicação Institucional e Fortalecimento da
marca ANPAD em níveis nacional e internacional: criação de vinheta institucional e edição de
vídeos com legendas em inglês de conteúdos produzidos por editores e autores da RAC para
divulgação da edição temática de Artigos Tutoriais; bem como a edição, publicação e
divulgação de palestras internacionais ocorridas durante o EnANPAD 2020.

3. Elaboração de nova logomarca para o SPELL:

ANTERIOR NOVA
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COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Atividades desenvolvidas na Diretoria de Comunicação e Publicações da ANPAD, no período de 
Agosto a Dezembro de 2020:

4. Acompanhamento estratégico dos periódicos da ANPAD: BAR & RAC.

5. Reuniões mensais com a Emerald Publishing para manutenção e fortalecimento da parceria
interinstitucional.

6. Organização do Encontro com Editores de Periódicos no XLIV EnANPAD online, em 16 Out. 2020,
com os painelistas Wesley Mendes-da-Silva (FGV), Luciano Rossoni (UFU), André Jun (Emerald), Alketa
Peci (FGV) e mais de 90 participantes.

7. Realização do Webinar Emerald/ANPAD “Impacto da Pesquisa: em qual direção deve ir nossa
ciência?”, em 03 Dez. 2020, com os painelistas Flávio Hourneaux Jr. (USP), Carlo Bellini (UFPB),
André Jun (Emerald), Antônio Maçada (UFRGS) e mais de 100 participantes.

8. Realização do projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda Global 2030 da
ONU a partir de atividades do EnANPAD 2020, disponíveis no site da ANPAD, para difusão dos
principais trabalhos e potencializar o uso nas Instituições de Ensino Superior.
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COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Atividades desenvolvidas na Diretoria de Comunicação e Publicações da ANPAD, no período de 
Agosto a Dezembro de 2020:

9. Organização da Comunicação Institucional nas redes sociais com a criação do Canal DCP ANPAD
Publishing no Youtube.

10. Atendimento a editores de periódicos nacionais e profissionais da mídia jornalística.

11. Reuniões mensais com o IBEPES para monitoramento e manutenção da SPELL/ANPAD, com divulgação
do impacto dos periódicos, ano 2019, até 18/12/2020.

12. Realização da Pesquisa Online SPELL/ANPAD “Sua Opinião Importa para Nós”, em coparticipação
com a DCP/ANPAD 2021-2023, sobre o valor gerado e percebido acerca dessa Biblioteca Eletrônica,
visando possíveis aperfeiçoamentos e investimentos.

Meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de trabalhar na ANPAD
neste curto e valioso período, com os membros diretores, equipe de
funcionários e editores da RAC e BAR, bem como os parceiros e prestadores
de serviços, os quais sempre foram respeitosos, acolhedores e prestativos com
as demandas da DCP.


