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2. NOTÍCIAS SOBRE BOLSAS DE PESQUISA

O Informativo da Pesquisa FEAC constitui mais uma forma
de comunicação e diálogo entre pesquisadores, professores e
alunos das ciências de administração, contabilidade e economia.
O seu desenvolvimento como mecanismo de comunicação e de
efetivo diálogo na nossa unidade acadêmica depende dos
esforços de todos. Faz-se tal afirmação com a certeza de que é
com base na quantidade e, em especial, na qualidade das
informações e das opiniões envidas pelos pares que se constrói um
bom informativo. A coordenação de pesquisa da Faculdade de
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (FEAC) atuará
mais como estimuladora do uso desse espaço de diálogo, o qual
será enviado mensalmente a todos os membros da congregação
e, também, estará disponível na página eletrônica do Centro de
Pesquisa e Extensão da FEAC ( ).

Neste primeiro informativo há muitas informações para
anunciar à nossa comunidade acadêmica, razão pela qual
convidamos todos à leitura e reflexão.

Dra. Adm. Denize Grzybovski
Coordenadora de Pesquisa

FEAC

http://www.upf.br/cepeac

1. MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (MIC) UPF
(Assessoria de Imprensa UPF)

A Universidade de Passo Fundo (UPF), a fim de socializar as
pesquisas desenvolvidas por seus alunos e de outras instituições,
bem como integrar acadêmicos, professores e pesquisadores de
diferentes áreas, realiza sua XXII Mostra de Iniciação Científica (XXII
MIC). O evento acontece de 06 a 08 de novembro no campus I da
UPF. Neste ano, a Mostra tem novidades, sugeridas pelos
participantes ou adotadas após experiências em outras edições,
que devem incentivar a participação de estudantes, professores e
também da comunidade.

O evento é destinado a alunos de graduação, bolsistas e
voluntários de iniciação científica, professores e comunidade em
geral. Toda a programação da MIC é aberta a quem desejar
acompanhar e estão disponíveis no site .

A Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação informa que
está aberto o processo de inscrição ao Programa Institucional de
Voluntários de Iniciação Científica (Pivic). Os processos com as
indicações de alunos voluntários devem ser entregues junto à
Divisão de Pesquisa, no Centro Administrativo, Campus I, até às
19h30min do dia 29 de agosto.Confira todas as informações no
edital, cadastrado no site , link Editais.

Todos alunos bolsistas deverão cumprir suas atividades da

www.upf.br/mic

www.upf.br

Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (Pivic).

Cumprimento turnos dos alunos bolsistas (CNPq, Fapergs, UPF)

bolsa no Cepeac, exceto aqueles que estão coletando dados de
campo, de acordo com cronograma de atividades elaborado pelo
Pesquisador.

Parabenizamos a Profa. Dra. Adm. Andrea Poleto Oltramari,
por ter sido contemplada com uma bolsa PIBIC/UPF. A aluna bolsista
Gabriela Remor indicado pela pesquisadora atuará no projeto de
pesquisa “Carreiras e mal-estar gerencial no cotidiano do trabalho
de executivos bancários”. Parabéns!

Nos dias 14 e 15 de junho de 2012, a Profa. Lisiane
Caroline Rodrigues Hermes, apresentou seu trabalho de pesquisa
"Ampliação do Conceito de Marketing: o Trade Marketing em
Análise", no I Congresso de Administração, Inovação e
Desenvolvimento Organizacional", realizado na FEEVALE, em Novo
Hamburgo. O artigo tem o Prof. Tarcisio Hartmann como co-autor. Os
anais do evento estão disponíveis no Cepeac.

A International Conference on Management of Technology
(IAMOT), em 2013, será realizada em Porto Alegre, de 14 à 18 de
abril de 2013. Esta importante conferência se realizará pela primeira
vez na América Latina e é uma conquista do Núcleo de Gestão da
Inovação Tecnológica (NITEC) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), com o apoio de outras oito entidades de
renome, como: INSPER, IELRS, UFBA, UFRJ, UnB, Unicamp, Unisinos e
USP. O evento será realizado no Centro de Convenções da FIERGS
e contará com a participação de pesquisadores nacionais e
internacionais, professores, experts, consultores, gerentes e
representantes de empresas. Esta conferência tem a tradição de ter
em torno de 300 participantes internacionais e contamos com a
participação dos pesquisadores da FEAC, pois o tema "science,
technology and innovation in the emerging markets economy"
permeia todas as nossas linhas de pesquisa. O prazo para
submissão do abstract é 01/10/2012.

Desde o dia 16/07/12, a FEAC conta com mais uma
doutora em seu quadro de pesquisadores. Anelise Rebelato
Mozato, Psicóloga e Mestre em Educação (UPF), agora é Doutora
em Administração, pela Unisinos. Sua tese “O processo da
aprendizagem interorganizacional: proposição de esquema
conceitual analítico para sua compreensão em contexto de APL”,
avaliada pela banca constituída por Profª. Dr. Claudia Cristina
Bitencourt – Orientadora – Unisinos, Prof. Dr. Roberto Lima Ruas –
PUC/RS, Prof. Dr. Guilherme Luís Roehe Vaccaro – Unisinos, Profª. Dr.
Miriam Borchardt – Unisinos e Profª. Dr. Yeda Swirski de Souza –
Unisinos, e obteve conceito A.

Pesquisadores contemplados com bolsas

3. PUBLICAÇÕES DOS PESQUISADORES FEAC

4. EVENTOS CIENTÍFICOS

5. DEFESA DE TESE
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Projeto gráfico: Etiene Cavalheiro
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6. PORTAL SPELL DA ANPAD

7. BOAS PRÁTICAS DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

O Diretor de Comunicação e Publicações da Anpad, Prof.
Tomas de Aquino Guimarães, em julho de 2012 informou que o Portal
Spell, da Anpad, está operacional. A base de dados está acessível
no endereço , de tal modo que usuários
conseguem realizar buscas, acessar dados de periódicos, edições
e artigos, assim como baixar respectivos arquivos em formato pdf.

O Spell contém dados de 68 periódicos cujos editores
forneceram informações e arquivos nas épocas próprias,
abrangendo as publicações realizadas de 2008 ao final de 2011.
Estão sendo incluidos dados de edições de 2012, o que totaliza,
até o momento, 823 edições disponíveis e aproximadamente 6800
documentos cadastrados. Conforme acordado, foram incluídos os
seguintes tipos de documentos: editoriais, casos de ensino, artigos,
resenhas, nominata de avaliadores, indicações ou notas
bibliográficas, apresentações de fóruns e outros documentos
similares.

Por ser uma versão de teste, a Anpad gostaria de receber
informações dos editores a respeito do seguinte:
Se todos os dados dos respectivos periódicos disponíveis no Spell,

assim como das edições e documentos cadastrados estão corretos;
Que relatem aspectos a serem corrigidos referentes a esses dados,

especificando as alterações desejadas por meio de e-mail
direcionado para spell@ibepes.org.br.

Que informem sempre que novas edições de 2012 forem
publ icadas, por meio de e-mai l d i recionado para
spell@ibepes.org.br.

Diante disso, as ações que estão em curso envolvem:
Inclusão de dados de edições já publicadas em 2012.
Verificação dos dados já incluídos por parte de editores.
Ajustes incrementais no layout do site.
Diagnóstico e ajuste do desempenho de busca simples e

avançada.
Prof. Tomás destaca ainda que a inclusão de dados de

período anterior a 2008, de funcionalidades associadas à
geração de indicadores demográficos e bibliométricos, sistema de
pesquisa por citações e classificação de periódicos, entre outras,
fazem parte de etapa posterior de desenvolvimento do Spell.

Com relação ao sistema de gestão editorial via Portal
Spell, a Anpad informa que analisará a possibilidade de
desenvolver o referido sistema, o que será noticiado futuramente.

Com vistas a qualificar as publicações científicas dos
pesquisadores da FEAC, a qual é medida pela aceitação dos
editores dos periodicos Qualis Capes, é recomendável seguir as
orientações que constam no Manual ANPAD de Boas Práticas da
Publicação Científica, editado pela Anpad.

Este documento visa a ajudar os periódicos brasileiros a
alcançar elevado desempenho e a ampliar o seu impacto como
fonte de pesquisa referencial nas áreas de Administração e

http://www.spell.org.br
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Contabilidade. As Boas Práticas representam um conjunto de
Critérios e orientações a respeito da publicação científica e dos
papéis dos principais atores envolvidos no processo, tanto sob o
ponto de vista ético quanto do operacional. A adoção destas
Boas Práticas na gestão de periódicos científicos, com certeza,
contribuirá fortemente para a consolidação das duas áreas como
campos de conhecimento científico.

É importante lembrar que este documento não tem
caráter normativo, mas sim de orientação. Acesse o
documen to no segu in te ende reço e le t rôn ico :

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(CEP) e a Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA) da UPF
promovem no dia 13 de setembro o Seminário Regional sobre
Ética em Pesquisas com Humanos e Animais: Dignidade
Humana e Bem-Estar Animal. As inscrições podem ser feitas até
10/09 pelo site onde podem ser encontradas
todas as informações do evento.

O Informativo da Pesquisa FEAC é um mecanismo
aberto à divulgação das atividades de pesquisa de
pesquisadores e bolsistas, de eventos e cursos promovidos
pelos grupos de pesquisa da FEAC e por associações e
periódicos científicos, bem como de publicações e
participações em eventos realizadas pelos docentes e
discentes FEAC/UPF. Portanto, todos os docentes e discentes
dos cursos vinculados à FEAC, inclusive dos Campus, estão
convidados a contribuir com o Informativo da Pesquisa FEAC,
enviando as informações que queiram divulgar/socializar para
o e-mail da Coordenadora da Pesquisa: <gdenize@upf.br>.
Contamos com a colaboração de todos.

http://www.anpad.org.br/diversos/boas_praticas.pdf.

www.upf.br/cep

8. NOTÍCIAS DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM
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