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A missão principal da ANPAD é
contribuir com o processo de
institucionalização da comunidade
científica da área de Administração
no Brasil, por meio de atividades
específicas que envolvem ensino de
pós-graduação e produção científica.
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1. MUDANÇAS NO ESTATUTO

Na 112ª assembleia geral da ANPAD, realizada no dia 06 de julho de 2020, houve a aprovação de alterações no 
Estatuto da ANPAD.  

➢ Mudança de Endereço da ANPAD
A sede da ANPAD passou para um escritório neutro, fora de uma instituição de ensino, situado à Avenida 
Pedro Taques, nº 294, torre sul, sala 1402, Zona Armazém, CEP 87030-008, Maringá/Paraná. 

➢ Assembleias Gerais da ANPAD
São realizadas 2 assembleias anuais ordinárias, com a finalidade de aprovar novas associações de
programas, valor da anuidade, orçamentos, normas complementares ao Estatuto, regimento eleitoral, a
permanência dos docentes, bem como todos os atos normativos e deliberativos que assegurem o
funcionamento da ANPAD. Devido a pandemia de COVID-19 tivemos a primeira assembleia online da
ANPAD, que agora poderá ser realizada de forma presencial ou remota por videoconferência.

➢ Anuidades
O valor das anuidades será anualmente definido em Assembleia Ordinária, com vencimento no final de

março de cada ano, devendo ser quitados até o final do primeiro semestre de cada ano, com acréscimo,

neste último caso, de 10% sobre o valor devido corrigido monetariamente.
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2. ANUIDADES ANPAD 

➢ Redefinição do processo

Com o apoio da funcionária do financeiro e do coordenador administrativo ANPAD foram 
redefinidos os processos de gestão das anuidades dos associados ANPAD. 

➢ Negociações com os associados inadimplentes 

Foram definidos fluxos e critérios para negociação com os associados inadimplentes, visando a
isonomia. Foram criados documentos de comunicação e de orientação ao associado ANPAD.

➢ Inclusão no Estatuto ANPAD

Para segurança e transparência do processo foi incluído no Estatuto ANPAD um item que orienta
associados e gestores da ANPAD sobre as regras relacionadas a cobrança das anuidades.
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3. GOVERNANÇA

➢ Decisões em dupla

As decisões importantes na ANPAD são feitas após a autorização e concordância de, no mínimo, 
dois Diretores, sendo sempre o Diretor-Presidente e mais um dos demais Diretores.

➢ Pesquisa de preços com base em três orçamentos 

Para estimar o preço de qualquer serviço que deve ser contrato, é feito 3 orçamentos elaborados por
fornecedores distintos que atuam no ramo da contratação, após comparativo de preço e serviços, é
feita a escolha na opção que seria o melhor custo x benefício e com o “de acordo” dos Diretores.

➢ Compliance

Definição de regras de compliance para contratos.
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3.1 GOVERNANÇA

➢ Reuniões de Diretoria

Realizadas duas vezes ao ano presencial. Todos diretores participaram de alguma forma.

As reuniões de diretoria também eram realizadas durante os eventos.

➢ Reunião de Diretoria online

Durante a pandemia foram realizadas duas reuniões online.

➢ Assessoria Jurídica

Para segurança jurídica da ANPAD contratamos assessoria jurídica para elaboração e revisão de
contratos.
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4. MEMÓRIA

➢ Criação da galeria das Diretorias anteriores.

➢ Disponibilização do Livro de 30 anos da ANPAD.

Fachin, Roberto Costa
Construindo uma Associação Científica: trinta anos da ANPAD – memórias, registros, desafios - /
Roberto Costa Fachin, – Porto Alegre: [s.n.], 2006.
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5. SITES e Processos - Revistas ANPAD

❖ Novo site das Revistas ANPAD – RAC e BAR – plataforma OJS.

❖ Benefícios:

❖ 1) autonomia dos funcionários e editores; e

❖ 2) redução de incertezas no processo de novas edições.

❖ Proposta de redefinição dos processos das atividades de apoio aos Editores ANPAD.

❖ Fim do “Trabalho Remoto” e funcionários foram contratados para atuar no escritório
em Maringá apoiando e contribuindo em outras atividades da ANPAD.

❖ Seleção de Editores via Edital e demais trabalhos acima em conjunto com a Diretoria de
Publicação, Prof. Maria José Tonelli Diretora (2018-2020/21Julho).
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6. REPRESENTAÇÃO

Para fortalecer e ampliar as parcerias institucionais, o Diretor-Presidente da ANPAD participou como
representante da ANPAD nos seguintes eventos:

❖ Open Innovation Week – SCIBIZ 2019 e 2020

❖ Participou do Painel | Lançamento da Academia Scibiz 2019

❖ Abertura Scibiz 2020.

❖ International Federation of Scholarly Associations of Management – IFSAM 2019

❖ Seminários em Administração – Abertura SemeAD 2018, 2019 e 2020

❖ Abertura do evento da ANEGEP, 2018 (FGVSP)

❖ Posse da Diretoria da ANGRAD em 2018 e 2020 na Sede Angrad e na FGV/EPPG RJ.

❖ Aula Magna UFERSA, Mossoró, RN, 2019.

❖ Reunião Comitê de Busca (Capes) definição dos coordenadores de área, Brasília, DF, 2018.
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6.1 REPRESENTAÇÃO

❖ Abertura do EBAP, Brasília, DF, 2020.

❖ ICMA/COGECONT, Joinville, SC, 2020.

❖ Aula Magna a Convite da UNOESC, Chapecó, SC, 2020.

❖ Posse do Conselho Nacional de Educação CNE, Brasília, DF, 2019.

❖ Entrevista a TV SENADO, 2020.

❖ Entrevista para a Revista do Conselho Federal de Administração (CFA), 2020.
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7. EVENTOS

❖ Organização do Evento EMA, EnEPQ e ITE (Simpósio), Porto Alegre, RS, 2018.

❖ Definição e acompanhamento do Web App utilizado nos eventos de 2018 e 2019.

❖ Participação na definição da Agência de Viagem (ANPAD) a cada ano.

❖ Negociação dos locais dos eventos ANPAD (UNISINOS, POSITIVO, UNIFOR, MACKENZIE e PUCRS).

❖ Participação nas Seções de aberturas dos eventos ANPAD.

❖ Participação do Consórcio Doutoral da ANPAD, na Mackenzie, em 2019.

❖ Participação do Consórcio Doutoral ANPAD, online, 2020.

❖ Visitas as Divisões durante os eventos em conjunto com a Diretoria Científica.
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8. INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

➢ Associação Dupla com a EURAM (Assinado pelos Presidentes)

A ANPAD e a European Academy of Management
(EURAM), com o intuito de colaborar, interagir,

promover os objetivos comuns das associações e uma

troca aberta de ideias, formaram uma parceria para

implementar um Plano de Associação Dupla. Os

membros da ANPAD poderão obter a associação

dupla com a EURAM, mediante pagamento da taxa

especial de associação com a EURAM, conforme valor

acordado entre as associações.
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9. INFRAESTRUTURA DE TI

➢AZURE Microsoft (negociação)

Nuvem AZURE – contrato organização

sem fins lucrativos.

Licenças Office e outros benefícios.
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10. SISTEMA DE EVENTOS

❖ Contratação e acompanhamento do desenvolvimento.

❖ Cadastro iANPAD
https://www.youtube.com/watch?v=MVQXCD1buSk&list=PLy3iP_OYhotSSJgTOsLSZ9jvz4pOa0Z1

❖Dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=jqSRKzxHH0E&list=PLy3iP_OYhotSSJgTOsLSZ9jvz4pOa0Z1I

❖ Responsividade
https://www.youtube.com/watch?v=zfPXLsheuc4&list=PLy3iP_OYhotSSJgTOsLSZ9jvz4pOa0Z1I

❖ Seção Eventos
https://www.youtube.com/watch?v=jEGUPu50hfM&list=PLy3iP_OYhotSSJgTOsLSZ9jvz4pOa0Z1I
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11. SPELL

❖ Participação na revisão do apoio da ANPAD para registro de DOI de
revistas indexadas na plataforma SPELL.

❖ Participação nas negociações para revisão de contrato com IBEPES para
manutenção da plataforma SPELL.

❖ Redução no valor do contrato.

❖ Descrição dos serviços prestados.

❖ Hospedagem do SPELL no servidor da ANPAD.
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12. ASSEMBLEIA ONLINE

❖Planejamento e organização da Assembleia online com apoio do 

coordenador administrativo e da TI ANPAD.

❖Realização da Eleição da nova Diretoria online.

❖ Benefício: 

❖1) redução dos gastos associado e ANPAD e 

❖2) resultado rápido.

❖ Suporte Jurídico via parecer jurídico e cartório.



16

13. TESTE ANPAD

❖Visitas aos locais de teste na UFRGS e UNISINOS.

❖ Participação na definição da aquisição de leitora de cartões de resposta
do Teste ANPAD (reduzimos custo e segurança do processo).

❖Participação na elaboração de respostas às notificações do Ministério
Publico.

❖Participação na definição da nova plataforma do Teste ANPAD em
conjunto com a Diretoria de Ensino e Pós-graduação.

❖ Contatos com FGVSP e FGVRJ para troca de experiências.
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14. REDES SOCIAIS

➢ Utilização mais efetivas das Redes Sociais.
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