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Prezados colegas, 

 

 Esta edição do Informativo da Pesquisa FEAC dedica 

um espaço especial para convidá-lo a refletir sobre onde 

queremos chegar, em termos de pesquisa. Não raras vezes, 

assumimos múltiplas atividades na universidade e estas acabam 

influenciando o nosso desempenho, seja como educador ou 

pesquisador. Diva Ester Okazaki Rowe e Ana Paula Moreno 

Pinho estudaram os “Múltiplos vínculos com o trabalho e suas 
relações com o desempenho: um estudo entre professores do 
ensino superior no Brasil”, artigo apresentado no Enanpad 
2012, e concluíram que quanto maior o vínculo instrumental 

com a IES, menor é o desempenho acadêmico despendido 

pelo professor. Portanto, para a IES é interessante evitar o 

vínculo instrumental, tendo em vista que o seu impacto é 

negativo no desempenho acadêmico. Os Anais do Enanpad 

2012 estão no Cepeac à disposição de todos os 

interessados. 

 

Profa. Dra. Adm. Denize Grzybovski 

CRA/RS 16.374 

Coordenadora de Pesquisa FEAC 

 

 

1. MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (MIC) UPF 
 
 No próximo dia 06/11/12 a Universidade de Passo 

Fundo estará realizando mais uma Mostra de Iniciação 

Científica (MIC) e a participação dos alunos, professores e 

comunidade em geral é fundamental para o sucesso do 

evento. 

 Por essa razão, convidamos todos os professores para 

discutirem com seus alunos sobre o que é uma MIC, 

mobilizarem-se para a participação na palestra de abertura, 

bem como a visitarem a sessão de pôsteres e a votar para a 

escolha do Prêmio Destaque Impacto Social. 

 Esse ano, apenas os bolsistas (PIBIC CNPq, PROBIC 

FAPERGS e PIBIC UPF) e os alunos indicados ao Prêmio Aluno 

Pesquisador terão a obrigatoriedade de apresentação oral 

em sessão específica. Os demais estarão presentes na sessão 

de pôsteres, no Portal de Linguagens, e disponíveis para 

explicarem seus trabalhos aos visitantes. 

 Participe! 

 

 

 

 

2. EDITAL 
 

 Informamos que a VRPPG acaba de publicar o Edital 
06/2012, que trata da solicitação de ingresso no Quadro de 
Professores Pesquisadores para 2013, de acordo com a 

resolução do CONSUN 10/2011 que trata do Regulamento 
para o Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas na 

Universidade de Passo Fundo. 

 O período para a solicitação de carga horária de 

pesquisa para 2013 será de 01 a 19 de outubro de 2012. 
 O referido edital encontra-se disponível no ícone 

“Editais” na página principal da UPF e os documentos exigidos 

no edital encontram-se disponíveis na intranet da UPF em 

VRPPG – Divisão de Pesquisa. 

 
 

3. PUBLICAÇÕES DOS PESQUISADORES FEAC 
 

Periódico: Revista Gestão & Tecnologia 
Disponível em: <http://revistagt.fpl.edu.br> 
Classificação Qualis: B3 Administração 
Título do artigo: Trajetórias e transições nas carreiras de 
executivos bancários 

Autores: Andrea Poleto Oltramari e Carmem Ligia Iochins Grisci 
 

Periódico: Revista Teoria e Evidência Econômica 
Disponível em: <http://www.upf.br/cepeac/> 
Classificação Qualis: B5 Economia e Administração 
Título do artigo: Evolução do uso de energia na estrutura de 
produção e consumo no Rio Grande do Sul: uma abordagem 

de insumo-produto 

Autores: Marco Antonio Montoya, Cássia Aparecida Pasqual, 
Nadia Mar Bogoni, Thelmo Vergara Costa 

 

 

4. TRABALHOS APROVADOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS 

 

XIX Congresso Brasileiro de Custos  
Bento Gonçalves - Novembro de 2012 
• Precificação de terras de propriedades rurais em 
Cascavel – PR: uma análise das opções reais. 

Autores: Julcemar Bruno Zilli, Nadia M. Bogoni 

• Sistema de custos aplicado ao setor público: um estudo 
sobre a maturidade da gestão contábil nos municípios 

associados à AMPLA – Associação dos Municípios do 
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Planalto Médio – com relação às Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público.  

 Autor: Nelton Conte 

• Sistema de informação de custos na administração pública: 
um estudo no serviço de transporte escolar no Município de 

São Domingos do Sul - RS.  

 Autor: Nelton Conte 

 
IX Congresso Virtual Brasileiro de Administração 
Novembro de 2012 
• A realidade penitenciária brasileira e uma breve evolução 
histórica de privatizações de presídios  

Autores: Nadia Bogoni, Thiago Rigo Werminghof, Michel 

Brondani, Leandro Dametto, Ana Paula Cavalli e Anderson 

Rossi. 

 
 

5. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS 

 

XXXVI ENCONTRO DA ANPAD 
• Dilemas relativos ao processo de implantação de um plano 
de carreira, cargos e salários 

 Autores: Andrea Poletto Oltramari 

• Governança na pequena empresa familiar: caso Bilhares 
Engers. 

 Autores: Suélen Rodrigues Miranda, Denize Grzybovski 

 
XV SEMEAD/USP 
• Percepção de alunos de cursos de pós-graduação sobre a 
aplicação do princípio da controlabilidade. 

 Autores: Rodrigo Angonese, Ilse Maria Beuren 

• Evidenciação da distribuição de valores gerados ao 
pessoal, ao governo e as sobras aos cooperados com 

base na Demonstração do Valor Adicionado (DVA) de 

Cooperativa de Crédito no período de 2008 a 2010. 

 Autores: Patrícia Schneider Sever, João Eduardo Prudêncio 

Tinoco, Geovana Zimmermann Los, João Cleber De Souza 

Lopes, Mariano Yoshitake 

  
 Parabéns aos autores deste artigo, por terem recebido 
o Prêmio de Melhor Artigo da Área “Gestão socioambiental” e 
também por terem sido indicados para concorrer ao prêmio de 
Melhor Artigo do Evento. Isso é resultado de muito empenho 

nas atividades de pesquisa e dedicação para elaborar um 
trabalho final de qualidade. Valeu pela conquista! 
 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO 
ENVELHECIMENTO HUMANO 
• Educação financeira na terceira idade: a vulnerabilidade 
social do idoso frente a questão do endividamento. 

 Autores: Denize Cornélio da Luz, Ginez Leopoldo Rodrigues 

de Campos 

• O idoso, o estado, a família e o poder: algumas reflexões. 
 Autores: Yasmine Komeroski Anusz, Cleide Fátima Moretto 

• O envelhecimento no meio rural: evidências intergeracionais 
no município de Tapejara – RS. 

 Autores: Cleide Fátima Moretto, Adriana Dametto 

• (Simpósio) Mercado de trabalho e carreira para 

trabalhadores acima de 50 anos 

 Proponentes: Andrea Oltramari, Daniele Fontoura. 

 
 

6. NOTICIAS SOBRE BOLSAS E RECURSOS PARA A 
PESQUISA 

 
• RECURSOS PARA PESQUISA CIENTÍFICA 
Projeto: Observatório Socioeconômico da Região da 
Produção 
Valor: R$ 60.000,00 

Agência de Fomento: Fapergs 

 

• AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTIFICOS 
Evento: ENANPAD 2012 
Cota: R$ 1.000,00 

Agência de Fomento: Fapergs 

 

 

 
Patrícia Schneider Sever, João Eduardo Prudêncio Tinoco,  

Geovana Zimmermann Los  
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7. PORTAL SPELL DA ANPAD 
 
 Desde julho de 2012 está disponível gratuitamente a 

todos os pesquisadores e acadêmicos o Portal Spell, da 

Anpad. A base de dados está acessível no endereço 

<http://www.spell.org.br/>, 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 incluídos dados de edições de 

2012, o que totaliza mais de 823 edições disponíveis e mais 

de 6800 documentos cadastrados, como: editoriais, casos de 

ensino, artigos, resenhas, nominata de avaliadores, indicações 

ou notas bibliográficas, apresentações de fóruns e outros 

documentos similares. 

 

 

8. PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES 
 
 Acordo com as decisões tomadas pelo Consun, tenho 

a grata satisfação de comunica-los que foi ampliado o acesso 

aos conteúdos do Portal de Periódicos da Capes, incluindo os 

periodicos Emerald e Sage Journals, importantes em nossa área 

de conhecimento. 

 A respeito, diz a nota: 

 

"Comunicado que, por meio da Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe), foi ampliado o acesso aos conteúdos do 
Portal de Periódicos da Capes. Até então, a UPF possuía 
acesso pago pela utilização da base Springer Journals e, a 
partir de agora, terá seu acesso de forma gratuita. Dentre os 
serviços disponibilizados pela CAFe, foram agregadas mais 
sete bases de dados, também gratuitamente, que poderão ser 
consultadas pelos usuários da Instituição em qualquer lugar. As 
novas bases de dados liberadas irão atender a todas as 
áreas do conhecimento. Os periódicos que estarão disponíveis 
são: Bio One, Ecological Society of America, Emerald, Sage 
Journals, Mary Ann Liebert, Nature, Wiley – Online Library." 
 

9. ATIVIDADES DOS PESQUISADORES DA LINHA DE 
PESQUISA “CONTROLADORIA” 
 
Os pesquisadores da linha de pesquisa “Controladoria”, do 

grupo de pesquisa “Estratégias Organizacionais, estiveram 

reunidos dia 28/09/12, para discutirem as propostas de 

elaboração de artigos e seleção de eventos e/ou periódicos 

científicos para os quais serão os mesmos serão submetidos no 

primeiro semestre de 2013. 

 O prof. Rodrigo Angonese apresentou proposta para 

elaboração de um artigo cujo tema está relacionado a 

implementação de sistemas integrados de gestão sob a ótica 

da teoria da contingência. O prof. Marcelo apresentou duas 

propostas, sendo a primeira referente a adoção de artefatos 

de contabilidade gerencial por instituições de ensino superior 

e, a segunda, explorar as inteligências múltiplas no curso de 

contábeis. 

 Após discutirem ambas, os presentes decidiram 

priorizar a proposta do prof. Rodrigo e a primeira proposta do 

prof. Marcelo. 

Participantes:  
Sandra Toledo, Claudio Viapiana, Marcelo Silva, Ivana Basso, 

Jorge Alberto Grubel Bandeira e Rodrigo Angonese 

Próximo encontro: 26/10/12, às 11h na sala 105/FEAC. 
Pauta: Discussão de textos sob o tema metodologia de 
pesquisa 

Este convite é extensivo a todos os interessados 
 

10. EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
MANAGEMENT LEARNING CONFERENCE 
Deadline: 01/11/2012 
Período de realização:  18 e 19/03/2013 
Local: Lancaster University Management School (LUMS) 
Tema: Management Learning: learning to publish and publishing 
to learn 

Realização: 
Lancaster University Management School (LUMS) 

Society for the Advancement of Management Studies (SAMS) 

SAGE 

Maiores informações em:  
<http://www.lums.lancs.ac.uk/departments/dml/learning-to-
publish/> 
 
INTERNATIONAL CONFERENCE GOVERNANCE AND 
CONTROL IN FINANCE & BANKING: A NEW PARADIGM 
FOR RISK AND PERFORMANCE 
Deadline: December 1, 2012 
Local: Paris, France 
Data: 18 Apr 2013 
Tracks: 
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• Corporate governance theory and practice 
• Corporate ownership and control 
• Executive remuneration 
• Board of directors practices 
• Bankruptcy, liquidation and reorganization 
• Firm valuation  
• Mergers, acquisitions and restructuring 
• Voting and proxy contests 
• Investment banking 
• Regulation and compliance 
• Basel Accord 
• Bank performance metrics 
• Principles and theory of risk assessment and management  
• Risk assessment policy, standards and regulations  
• Risk-based decision making and risk management  
• Risk assessment and control 
• Systemic risks 
Maiores informações em:  
<http://virtusinterpress.org/-Conference-in-Paris-April-18-2013-
.html> 
 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND 
ECONOMICS (ICME 2013) 
Disponível em: <http://www.ruh.ac.lk/News/ICME2013/index.html> 
Tema: 'Managing Turbulences in Economic Environment through 
Innovative Management Practices' 

Local: Matara, Sri Lanka 
Período: 26 e 27 de fevereiro de 2013 
 

29th EGOS COLLOQUIUM - ENCONTRO DA EUROPEAN 
GROUP FOR ORGANIZATIONAL STUDIES 
Disponível em: <http://www.egosnet.org/> 
Tema: Bridging Continents, Cultures and Worldviews 
 For the first time, the Colloquium of the European Group 
for Organizational Studies (EGOS) will be held outside Europe! 
As a city historically based on different cultures, Montréal has 
long been considered a hub for people and merchandise 
flowing between North America and Europe. It is thus a perfect 
location to explore the theme of the 29th EGOS Colloquium: 
Bridging Continents, Cultures and Worldviews 
Local: Montréal – Canada 
Período: 04 a 06 de julho de 2013 
Deadline: January, 14 2013 
Submission period for short papers for the 29th EGOS 

Colloquium 2013: 

Start: Wednesday, August 1, 2012 

End: Monday, January 14, 2013 

São 55 sub temas que podem ser consultados no site do 

evento 

Maiores informações podem ser obtidas junto aos 

organizadores egos2013.program@hec.ca  

 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
 Com o intuito contribuir para o atual contexto 

mercadológico através de uma discussão para a 
incorporação de preceitos ético e sociais, a FIERGS e o SESI-

RS, a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e o Programa Al-

Invest, propõem disseminar e fortalecer o caminho da gestão 

socialmente responsável com a realização do “Congresso 
Internacional de Responsabilidade Social”. O evento terá um 

olhar especial para as micro, pequenas e médias empresas, 

tendo em vista ser este o porte da maioria das empresas do 

país. 

 O Congresso abordará o tema Responsabilidade 

Social Empresarial como diferencial competitivo de mercado e 

acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro de 2012 no Teatro 

do SESI em POA/RS. Maiores informações no link - 

<http://www.fiergs.org.br/congressorse> ou 

<http://www.congressorse.com.br/pt/about-us/> As inscrições 

são gratuitas e as vagas são limitadas. 

 

III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E 
SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO 
 Nos dias 20 a 23 de março de 2013, o Núcleo de 

Pesquisa em Organizações, Racionalidade e 

Desenvolvimento/ORD/UFSC realizará em Florianópolis o III 
Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da 
Ciência da Administração, oportunidade em que os 

pesquisadores poderão apresentar seus estudos, debater e 

participar do avanço do conhecimento nestes temas. 

 O prazo para submissão de artigos e resumos 

expandidos a serem apresentados no Colóquio já está 

aberto e pode ser realizada até o dia 10 de dezembro 
de 2012, dentro dos subtemas: 
 I. Análise Epistemológica da Administração 

 II. Sociologia da Ciência da Administração 

 III. Racionalidade nas Organizações 

 IV. Análise Epistemológica de Domínios Específicos 

 V. Análise Epistemológica dos Estudos em 

Economia Social e Solidária 

 Maiores informações e chamada de trabalhos:  

Site: <www.coloquioepistemologia.com.br>  
Blog: <http://oficinadeepistemologia.blogspot.com> 
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I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS 
(SINGEP) 
 O I SIMPÓSIO INTERNACINAL DE GESTÃO E 
PROJETOS - I SINGEP é um evento de âmbito 

internacional, com a duração de dois dias, organizado 

pelo Programa de Mestrado Profissional em Administração 

Gestão de Projetos (MPA-GP) da Universidade Nove de 

Julho - UNINOVE em parceria com o Laboratório de 

Gestão de Projetos / LPG–Poli/USP e Núcleo de Política e 

Gestão Tecnológica / PGT/USP. 

 O I SINGEP pretende se tornar um importante 
fórum de debate para que seja possível aprofundar as 

reflexões sobre a área de gestão de projetos e 

inovação. 

  
Os principais objetivos deste evento são: 
 a) Divulgar a produção científica na área, 

incentivando a geração de conhecimentos e de parcerias; 

 b) Promover e elevar a qualidade da produção 

científica nacional relacionada à Gestão de Projetos e 

inovação; 

 c) Incentivar e apoiar a participação de alunos e 

professores de graduação e pós-graduação oriundos de 

diferentes áreas; 

 d) Tornar-se uma referência como centro de discussão 

de trabalhos acadêmicos e profissionais na área de Gestão 

de Projetos e inovação no Brasil. 

 Adicionalmente, os melhores trabalhos selecionados 

receberão fast track para publicação nas seguintes revistas: 
Revista Gestão de Projetos - Qualis B3: <www.revistagep.org/> 
Revista de Administração - Qualis B3: <www.ufsm.br/reaufsm> 
Gestão e Tecnologia -Qualis B3: 
<www.unipel.edu.br/periodicos/index.php/get> 
Revista Ibero Americana de Estratégia - Qualis B2: 
<http://www.revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero> 
Website: <http://www.singep.org.br/> 
Página no Facebook: 
<http://www.facebook.com/singep.simposio> 
Página no Twitter: <https://twitter.com/MestradoMPAGP> 
 
XIII CONGRESSO DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE CUSTOS 
Disponível em: <http://www.otoc.pt/pt/noticias/xiii-congresso-
do-instituto-internacional-de-custos/> 
Local: Alfândega do Porto, Porto, Portugal 
Período: 18 e 19 de abril de 2013 

Organizadores: OTOC (Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas) e Instituto Internacional de Custos 

Áreas temáticas 
A1 - Custos em tempos de crise económica e financeira: 

A2 - Gestão estratégica de custos: 

A3 - Custos e gestão no setor público e organizações sem fins 

lucrativos; 

A4 - Gestão de custos e gestão do valor; 

A5 - Gestão de custos e sistemas de informação; 

A6 - Custos, gestão ambiental e responsabilidade social; 

A7 - Docência universitária de contabilidade de custos; 

A8 - Custos em perspetiva setorial (saúde, comércio e serviços, 

etc..); 

A9 - Abordagens comportamentais, sociais e críticas de 

contabilidade de gestão; 

A10 - Outros temas relacionados com a contabilidade de 

custos e de gestão 

 
Metodologias aceitas (de acordo com as definições da 
European Accounting Association) e códigos: 

M1 – Analytical/Modelling; 

M2 – Case/Field Study; 

M3 – Empirical Archival; 

M4 – Experimental; 

M5 – History; 

M6 – Interdisciplinary/Critical; 

M7 – Survey; 

M8 – Other 

 
Prazos 
Envio de comunicações (completas) - 16 dezembro 2012 

Notificação da decisão de aceitação - 31janeiro 2013 

Submissão da versão revista da comunicação - 28 fevereiro 

2013 

Registo no congresso - 28 fevereiro 2013  

 

 

11. COLABORAÇÃO COM O INFORMATIVO DA 
PESQUISA: 
 
 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 
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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. 

 


