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Números Gerais:  

Período da pesquisa – 12/05 a 01/06/2020 

Total de respondentes – 254  

Diversidade de IEs/PPGs – 107  

Coordenadores de PPGs – 39  

Coordenadores de área da Anpad – 7  

Professores/Pesquisadores – 127 

Estudantes Mestrado/Doutorado – 81  

 

Ranking da Priorização dos Temas da Proposta:  

1.Impacto (4.52)  

2.Pesquisa(4.38) 

3. Ensino (3.42) 

4.Colaboração (3.33)  

5.Programas Profissionais (2.90)  

6. Sustentabilidade (2.44) 

 

Destaques da Análise de conteúdo categórica e frequência 
de palavras:  

Classificação: 70% = maioria dos respondentes 50% = 1 em 
cada 2 falam  30% muitos falam  
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Gráfico do Perfil dos Respondentes: 
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Ranking da Priorização dos Temas da Proposta (1 a 6)  
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Pontuação da Priorização dos Temas da Proposta (1 a 6)  

 

 
 
ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS SUGESTÕES E INICIATIVAS 

 
Principais sugestões e iniciativas para IMPACTO: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:  
 

1. Integração Universidade-Empresas  

i) Dialogo com o mercado por meio de um board consultivo de executivos; ii) Conexão 
das ações da associação com demandas advindas do mundo das organizações estudadas; 
iii) Discussão do contexto da gestão acadêmica e empresarial e proposição de soluções; 

70% 50% 30%

IMPACTO
Integração academia-

mercado
Diálogo com sociedade 

Divulgação das 
pesquisas e ações da 

ANPAD

PESQUISA
Auxiliar no acesso a 

fomento e financiamento 
das pesquisas 

Desenvolver cooperação 
entre pesquisadores

Capacitação para novas 
metodologias em 

pesquisa

ENSINO
Ambiente de ensino e 

capacitação aos 
professores 

Difusão de novas 
metodologias de ensino 

na pós

Discussão em eventos 
sobre ensino nos PPGS 
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iv) promover a aproximação entre a academia e as empresas; v) organização do 
workshops com empresas e pesquisadores. 
 

2. Papel de atuação da Anpad e parcerias com entidades governamentais  

i)Diálogo com a sociedade civil por meio de board consultivo com ONGs e fundações) 
ii) Diálogo com a esfera governamental por meio de uma frente parlamentar da 
educação 

3. Maior divulgação de casos de sucesso / publicações de relevância e 
publicações técnicas (ex-Tac) (dados abertos) 

i)divulgação de ações da ANPAD com o meio empresarial, buscando atrair a 
participação de praticantes; ii) divulgação dos trabalhos da ANPAD para a comunidade 
profissional 

4. Diálogo entre Sociedade e Academia  

i)Fórum de trocas de experiências de projetos de extensão, Iniciativas conjuntas de 
inserção social; ii) Financiamento de projetos interinstitucionais e Conexão com 
iniciativa pública para pesquisas, financiamentos, projetos com apelo social; iii) 
Problemas da sociedade conduzindo a agenda de pesquisa 

5. Liderar discussões sobre métricas de impacto em nossa área 

i)Aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação de impacto junto à CAPES ii) 
Capacitação Para Atuação Em Projetos De Impacto 

 
 
Principais sugestões e iniciativas para PESQUISA: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:  

1. Promover cooperação entre pesquisadores e PPGs 
2. Espaços para capacitação em novas tecnologias de apoio à pesquisa 
3. Fomento e financiamento à projetos interinstitucionais  
4. Integração com empresas para financiamento de pesquisas 
5. Promover PDW com editores de revistas 
6. capacitar e aprimorar as práticas para avaliação de artigos 
7. Discussão do Qualis com participantes da capes 
8. Maior divulgação dos trabalhos resultantes de pesquisas com apoio de órgão de 

fomento 

70% 50% 30%

PESQUISA
Auxiliar no acesso a 

fomento e financiamento 
das pesquisas 

Desenvolver cooperação 
entre pesquisadores

Capacitação para novas 
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capacitação aos 
professores 
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Discussão em eventos 
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9. Articular a formação de grupos de pesquisa entre as entidades associadas à 
ANPAD 

10. Fomentar parcerias com fundações internacionais como Erasmus, Daad, e 
instituições americanas 

 
Principais sugestões e iniciativas para ENSINO: 

 

 
 

Outras sugestões e iniciativas:  
1. Capacitação - Promover Palestras, oficinas e ambiente de aprendizado 

conjunto para capacitação aos pesquisadores 
2. Capacitar e compartilhar casos de ensino  
3. Capacitar e criar guia de melhores práticas de ensino e boas práticas de 

didática (EnAnpad e outros) 
4. Divulgar ferramentas de apoio às diferentes práticas de ensino 
5. Capacitação do corpo docente para o uso de novas tecnologias no ensino 

(EnAnpad e outros) principalmente EAD  
6. Apoiar e promover esforços multidisciplinares com novas tecnologias e 

metodologias (webinars, palestras com especialistas, oficinas), divulgar 
metodologias modernas de ensino 

7. Cooperação interinstitucional e internacional 
8. Aperfeiçoamento da conexão teoria-prática nas atividades de ensino 

 

Principais sugestões e iniciativas para COLABORAÇÃO: 
 

 
 

Outras sugestões e iniciativas:   
1. Estimular trabalhos conjuntos dos programas; 
2. Disponibilização de bases de dados (ex. Bloomberg) aos PPGs 
3. Aumentar periodicidade de encontros entre coordenações dos PPGs 
4. Comunicação aberta e transparente de oportunidades de ações colaborativas 
5. Promover novos modelos dinamicos e inovadores de pesquisa e educação 
6. Anpad Listas (similar ao AoM Lists de e-mail) 
7. Eventos online de apresentação de projetos de pesquisa, por divisão temática 

70% 50% 30%

ENSINO
Ambiente de ensino e 

capacitação aos 
professores 

Difusão de novas 
metodologias de ensino 

na pós

Discussão em eventos 
sobre ensino nos PPGS 

70% 50% 30%

COLABORAÇÃO
Integração e 

colaboração entre os 
PPGs

Colaboração 
internacional 

Intercâmbio de 
professores e alunos 

entre IEs

PROGRAMAS
PROFISSIONAIS

Parceria com empresas 
e praticantes 

Melhor divulgação dos 
trabalhos aplicados

Fomento a pesquisa 
aplicada 

SUSTENTABIL. Promoção do tema e 
iniciativas na academia 

Revisão e comunicação 
de práticas sustentáveis 

para academia e 
mercado 

Sustentabilidade como 
divisão e eixo decisório 

da Anpad 
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8. Valorizar iniciativas interinstitucionais de colaboração, por exemplo regionais 
9. Criar rede de colaboração internacional 
10. Tornar o congresso internacional 
11. Refletir sobre a possibilidade de viagens de estudos internacionais e assinaturas 

de convênios de pesquisa entre PPGs (Universidades brasileiras) e Universidades 
internacionais. 

 

Principais sugestões e iniciativas para PROGRAMAS PROFISSIONAIS: 
 

 
 

Outras sugestões e iniciativas:   
 

1. Parceria com empresas e entidades profissionais   
i) Ter palestrante do mercado brasileiro, CEOs 
ii) Aplicação de pesquisas nas pequenas e médias empresas 
iii) Trazer empresas e ppgs profissionais para debaterem nos congressos Anpad 
iv) Interveniência da Anpad junto a organizações/setores demandantes/potenciais 

financiadores 
 
2. Divulgação e Valorização dos PPGs Profissionais  
 
i) Ter sessão exclusiva com trabalhos decorrentes dos Programas 

Profissionais; 
ii) Fortalecer os programas profissionais incentivando publicações técnicas 

aplicadas 
iii) Suporte para desenvolvimentos de doutorados 
iv) Mecanismos de colaboração entre os MPs 
v) Criação de prêmios para trabalhos decorrentes de programas profissionais 

(assim como o projeto de tese do consórcio, poderia ter uma categoria para 
acadêmicos e profissionais - doutorado e/ou mestrado) 

vi) Criar uma área ou um evento que priorize os produtos "resultantes" dos 
programas profissionais, aqui pode ser chamada a sociedade empresarial 
para premiação de produtos que mais contribuem com a ideia de um 
Programa Profissional 

vii) Criar, no âmbito da Anpad, uma Diretoria dos Programas Profissionais ou 
algo que proponha mais iniciativas. As diretorias da Anpad refletem, em 
maior medida, a realidade dos programas acadêmicos. 
 

3. Desenvolvimento de P&D com empresas  
i) Trabalho integrador; 
ii) Melhor qualificação de publicação tecnológica; 

70% 50% 30%

PROGRAMAS
PROFISSIONAIS

Parceria com empresas 
e praticantes 

Melhor divulgação dos 
trabalhos aplicados

Fomento a pesquisa 
aplicada 

SUSTENTABIL. Promoção do tema e 
iniciativas na academia 

Revisão e comunicação 
de práticas sustentáveis 

para academia e 
mercado 

Sustentabilidade como 
divisão e eixo decisório 

da Anpad 
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iii) Ampliação de espaço para relatos tecnológicos nas revistas 
iv) Criar eventos menos acadêmicos e mais práticos que atendam às 

necessidades dos programas profissionais 
v) Sessões para divulgação dos produtos tecnológicos 
vi) Maior diálogo da ANPAD com o FOPROF - Fórum Nacional dos Mestrados 

Profissionais 
 
4. Melhoria dos critérios de avaliação dos mestrados profissionais  
i) Aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação da produção técnica junto à 

CAPES 

 

Principais sugestões e iniciativas para SUSTENTABILIDADE: 
 

 
 

Outras sugestões e iniciativas:   
1) Apoio/Promoção do tema e capacitação  
i) Promover fóruns de discussão sobre o papel da academia no fomento de ações 
de sustentabilidade. 
ii) Apoiar iniciativas em projetos e programas de sustentabilidade 
iii) Promover fóruns de discussão focados nos 17 objetivos de sustentabilidade da 
ONU 
iv) estimular pesquisas nesta área, por exemplo, por meio de congressos e 
periódicos 
v) Oferecer recursos preparatórios para a adaptação aos desafios da atualidade, 
 
2) Manutenção e revisão de práticas  

i) Definir sustentabilidade no âmbito dos Ppgs  
ii)  Mapeamento de melhores práticas a serem compartilhadas 
iii) Consolidar indicadores específicos às realidades regionais e nacional 
iv) Instituir política para redução da pegada ambiental, por exemplo, reduzindo 
encontros presenciais 
v) Adotar estratégias colaborativas e adaptativas. 
 

3) Expansão/Inovações  
 
i) Buscar novas instituições de ensino para aderir à Anpad 
ii) Criar divisão acadêmica exclusiva 
iii) Ampliação do uso de tecnologias que melhorem a relação custo-efetividade das 
ações 

70% 50% 30%

SUSTENTAB. Promoção do tema e 
iniciativas na academia 

Revisão e comunicação 
de práticas sustentáveis 

para academia e 
mercado 
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divisão e eixo decisório 

da Anpad 
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iv) Estratégias que olhem para a inserção dos programas na sociedade no longo 
prazo 
v) Desenvolver trabalhos de sustentabilidade entre diferentes instituições 

 

Principais sugestões e iniciativas para EVENTOS ANPAD: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:   
 

1. Redução dos valores, políticas de isenção e faixas de pagamento – ex. IEs 
associadas, avaliadores, bolsista etc)  

2. Atividades do evento on-line - Estimular o uso de tecnologias para que o evento 
chegue aos PPGAs mais distantes do país  

3. Oferecer mais oficinas, minicursos e palestras  
4. Integração com executivos, criadores de políticas públicas, acionistas, agências de 

fomento privadas e públicas;  
5. Maior participação de alunos  
6. Regionalizar os eventos da ANPAD, permitindo que um maior número de eventos 

ocorra nas regiões Norte e Nordeste   
7. Fóruns de editores de periódicos, em que boas práticas possam ser compartilhadas 
8. Realização em Instituições de Ensino  
9. Os temas móveis precisam ser discutidos  
10. Aprimoramento das divisões com criação de novas áreas interdisciplinares entre 

as divisões já existentes (sustentabilidade por exemplo) 
11. Fast-track por divisão 

 
 

Principais sugestões e iniciativas para TESTE ANPAD: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:   

 
1. Teste Anpad on-line  
2. Redução dos custos   
3. Inserir eixo de questões da administração  
4. Aumentar validade/prazo dos resultados  

70% 50% 30%

EVENTOS 
ANPAD Redução de valores Atividades on-line Mais atividades 

TESTE ANPAD Teste on-line Redução do valor Ajustar eixos temáticos 

ASSOCIAÇÃO 
INDIVIDUAL Oferecer mais benefícios Política de 

relacionamento Redução do custo 

AUTONOMIA 
ANPAD

Interdisciplinaridade
entre temas das 

Divisões

Melhor diálogo e 
transparência 

Maior interação com 
alunos e líderes de tema
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5. Atualização da bibliografia/questões qualitativas 
6. Maior abrangência geográfica, por exemplo utilizando rede de parcerias e 

periodicidade 
7. avaliar diferentes competências  

 

Principais sugestões e iniciativas para ASSOCIAÇÃO INDIVIDUAL: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:   

 
1. Oferecer mais benefícios (agregar valor)  
2. Deveria ser a única modalidade de participação da associação  
3. Revisão do valor da anuidade para programas e individuais 
4. Melhorar a comunicação - Criar boletins/informativos a ser enviados para os 

associados individuais com informações relevantes (oportunidades de 
emprego, bolsas, processos seletivos, etc) 
 

Principais sugestões e iniciativas para AUTONOMIA ANPAD: 
 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:   

 
1) Áreas/temas - Os temas emergentes poderiam continuar, mas alguns poderiam 

ser fixos por um tempo 
2) Integração entre os temas e áreas (temas móveis e interdisciplinaridade)  
3) Mais transparência - Melhorar diálogo com as divisões) 
4) Recondução dos coordenadores de divisão  
5) Mais transparência da gestão dos recursos (balanço da Anpad deve estar 

disponível no site, ou pelo menos, ser compartilhado com os coordenadores dos 
Programas associados.)  

6) Reestruturação das divisões e cargos  
7) Envolver alunos/doutorandos nas atividades da Anpad  
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Principais sugestões e iniciativas para SPELL: 
 

 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:  
  

1. Melhorar transparência 
2. Aprimorar as estatísticas e Apresentar análises estatísticas (ex. Scopus)  
3. Ampliar indexadores 
4. Internacionalização do Spell  
5. Melhorar o sistema de busca e navegação da ferramenta 
6. Revisão dos critérios de qualidade e manutenção dos periódicos 
7. Aumentar a divulgação dos dados que a Spell disponibiliza 
8. Estimular a inserção de novos periódicos da área no SPELL e isenção de 

taxas  
9. Interlocução com outras interfaces (orcid, publons ...)  

 

Principais sugestões e iniciativas para RAC & BAR: 
 

 

 
 
Outras sugestões e iniciativas RAC:   

 
1. Melhorar divulgação (mailing, redes sociais...) 
2. Aprimorar gestão editorial e prazos entre submissão/revisão/decisão final 
3. Buscar novas formas de comunicação com a sociedade (Artigos técnicos, 

artigos de opinião, resumo executivo) 
4. Ampliar o número de edições por ano (bimestral) 
5. Dar continuidade à chamada para a escolha de editores 
6. Pouco aberta a epistemologias alternativas 
7. Aumentar a internacionalização, para dentro da América Latina. 
8. Poderia ser bilíngue com a tradução financiada pela a Anpad 
9. Melhorar indexadores, WoS, Scopus 
10. Incluir impacto social como critério relevante de aprovação 

 

70% 50% 30%

EVENTOS 
ANPAD Redução de valores Atividades on-line Mais atividades 

TESTE ANPAD Teste on-line Redução do valor Ajustar eixos temáticos 

ASSOCIAÇÃO 
INDIVIDUAL Oferecer mais benefícios Política de 

relacionamento Redução do custo 

AUTONOMIA 
ANPAD

Interdisciplinaridade
entre temas das 

Divisões

Melhor diálogo e 
transparência 

Maior interação com 
alunos e líderes de tema

70% 50% 30%

SPELL
Melhorar transparência e 

estatísticas

Melhorar 
internacionalização e 

indexação

Melhorar ferramentas 
(busca, navegação)

RAC Melhorar divulgação Celeridade do processo 
editorial 

Novos formatos de 
publicação 

BAR Aumentar 
internacionalização Melhorar divulgação Celeridade do processo 

editorial 

INTERNACION.
Integração com 

associações 
internacionais

Internacionalização 
latino-americana 

Atividades internacionais 
PDWs, cursos

70% 50% 30%

EVENTOS 
ANPAD Redução de valores Atividades on-line Mais atividades 

TESTE ANPAD Teste on-line Redução do valor Ajustar eixos temáticos 

ASSOCIAÇÃO 
INDIVIDUAL Oferecer mais benefícios Política de 

relacionamento Redução do custo 

AUTONOMIA 
ANPAD

Interdisciplinaridade
entre temas das 

Divisões

Melhor diálogo e 
transparência 

Maior interação com 
alunos e líderes de tema

70% 50% 30%

SPELL
Melhorar transparência e 

estatísticas

Melhorar 
internacionalização e 

indexação

Melhorar ferramentas 
(busca, navegação)

RAC Melhorar divulgação Celeridade do processo 
editorial 

Novos formatos de 
publicação 

BAR Aumentar 
internacionalização Melhorar divulgação Celeridade do processo 

editorial 

INTERNACION.
Integração com 

associações 
internacionais

Internacionalização 
latino-americana 

Atividades internacionais 
PDWs, cursos



 
 

 
 

RESULTADOS DA CONSULTA À COMUNIDADE ANPAD 

13 

Outras sugestões e iniciativas BAR:   
 
1. Melhorar internacionalização (artigos convidados, editores internacionais, 

indexadores) 
2. Maior divulgação (mailing, redes sociais...) 
3. Celeridade no processo editorial 
4. Tornar-se veículo de articulação entre ANPAD e comunidades acadêmicas 

internacionais  
5. Parceria com editora internacional (Emerald, Elsevier...) 

 

Principais sugestões e iniciativas para INTERNACIONALIZAÇÃO: 
 

 

 
 
Outras sugestões e iniciativas:   

 
1. Buscar inserção internacional para além das palestras internacionais 
2. Priorizar a Regionalização ao invés da internacionalização  
3. ter ações de inclusões de países pobres, bolsas e subsídios  
4. Aprofundar a internacionalização sul-sul, notadamente com a América Latina e 

com associações da região (CLADEA, etc). 
5. Site e comunicações em inglês (primordial) 
6. Integração de atividades com associações internacionais. CLADEA, AACSB, 

EFMD, EQUAA, CEEMAN 
7. PDW com pesquisadores e editores internacionais 
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