CHAMADA DE TRABALHOS Nº05/2022
XX CONSÓRCIO DOUTORAL DA ANPAD
Publicada em: 04 de maio de 2022

LOCAL – Evento On-line
DATA – 12 e 13/09/2022
COORDENAÇÃO DO CONSÓRCIO DOUTORAL - Profa. Dra. Cristiane Drebes Pedron
(PPGA/PPGP/UNINOVE) e Profa. Dra. Juliana Cristina Teixeira (PPGAdm/UFES).

1. APRESENTAÇÃO
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ANPAD convida
doutorandas e doutorandos de Programas de Pós-Graduação em Administração, Ciências
Contábeis e áreas afins (independentemente de o PPG ser membro efetivo da ANPAD) a
submeterem suas propostas de tese ao XX Consórcio Doutoral da ANPAD.
Em sua vigésima edição, o Consórcio Doutoral da ANPAD foi concebido com o propósito de
se constituir em um espaço social de construção coletiva de conhecimento entre doutorandas,
doutorandos, pesquisadoras e pesquisadores. Assim, buscaremos atuar, coletivamente, tanto em
direção ao desenvolvimento das teses nas áreas de Administração e Ciências Contábeis, quanto
no fortalecimento de uma rede de parcerias entre pessoas e instituições.
Nesse contexto, reafirmamos os compromissos assumidos nas edições anteriores do evento de
garantir a acolhida respeitosa, cordial e profissional de todos os projetos de tese confiados a nós
pelas doutorandas e doutorandos, nesse momento de compartilhamento de suas trajetórias
acadêmicas. Aliado a isso, contaremos com a participação nas sessões de discussões de
acadêmicas, acadêmicos e profissionais especialistas nas temáticas de pesquisa, visando a
fortalecer os laços entre participantes da nossa comunidade acadêmica.
O EnANPAD 2022 apresenta como tema geral “Enfrentando os grandes desafios da sociedade:
O papel da gestão, dos gestores e das organizações”. Em consonância com essa proposta,
encorajamos estudantes de doutorado a submeterem seus projetos de tese para o Consórcio
Doutoral, destacando o acolhimento de pluralidades epistemológicas, teóricas, metodológicas
e empíricas de pesquisa, assim como de participantes.
O Consórcio Doutoral está organizado em dois dias, sendo composto por palestras, oficinas
metodológicas, e bancas de apresentação e discussão de projetos de pesquisa. No caso
específico das bancas de apresentação e discussão de projetos de pesquisa, nossa atuação
ocorrerá no sentido de compor sessões de discussões que potencializem as possibilidades de
contribuições em todas as dimensões relevantes dos trabalhos, assim como de habilidades para
a formação em pesquisa.

2. MODALIDADES DE SUBMISSÕES
Neste ano de 2022, assim como em 2021, teremos duas modalidades de participação no
Consórcio Doutoral, sendo estas:
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MODALIDADE 1 – Esta modalidade receberá propostas em fase inicial de estudantes de
doutorado. A atividade para este grupo será a de discutir, com a contribuição de pesquisadoras
e pesquisadores, a ideia ou a proposta de tese apresentada, que ainda não se encontra
formalmente estruturada.
MODALIDADE 2 – Esta modalidade receberá propostas de estudantes em fase mais avançada
de desenvolvimento do projeto de tese, cujas contribuições visam ao aprimoramento do
trabalho.

3 COMO SUBMETER UMA PROPOSTA DE TESE AO CONSÓRCIO DOUTORAL
Para submeter uma proposta, a/o candidata/o deverá ser estudante de doutorado regularmente
matriculado em um Programa de Pós-Graduação em Administração, Ciências Contábeis e áreas
afins (independentemente de o PPG ser membro efetivo da ANPAD). O processo de
avaliação do projeto de tese será similar ao de artigos para o EnANPAD abrangendo as
seguintes regras gerais:
Os projetos deverão ser submetidos pela página da ANPAD (http://www.anpad.org.br).
3.1 A autoria do projeto é responsável para que o projeto esteja de acordo com as características
e os critérios técnicos exigidos.
3.2 A versão em PDF enviada será definitiva.
3.3 Serão aceitas propostas de tese em português, inglês ou espanhol.
3.4 Antes de realizar o upload da proposta de tese, certifique-se de que o arquivo não esteja
infectado com vírus. Trabalhos que não atendam a essa exigência serão excluídos.
3.5 Os textos devem estar sem identificação de autoria. Aqueles cuja autoria seja identificada
serão excluídos do evento. Por essa razão, certifique-se de que a proposta não contenha
identificação explícita (nome digitado no corpo do trabalho, nome digitado nas
"propriedades" do PDF, nome da instituição ou indicação de que o trabalho está vinculado
a grupos de pesquisa de determinada instituição) nem identificação oculta.
3.6 A/o candidata/o deverá anexar em formato PDF, no campo correspondente uma Declaração
de concordância de submissão assinada pelo orientador/a ou pelo coordenador/a ou diretor/a
do programa ou do curso de doutorado.
3.7 A/o candidata/o também deve atualizar o currículo na plataforma Lattes do CNPq (não
precisa ser enviado).

4 NORMAS PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO
As/os doutorandas/os interessados em submeter propostas ao Consórcio Doutoral da ANPAD
devem seguir as seguintes normas de submissão.
4.1 MODALIDADE 1: Resumo Expandido contendo entre 2000 e 3000 palavras e seguindo a
seguinte estrutura:
a. Título da Proposta ou da ideia (com todas as palavras principais iniciando-se em
maiúsculas);
b. Contexto em que a tese se propõe desenvolver, juntamente com o objetivo;
c. Fundamentação teórica: autorias que são referências da temática proposta e as teorias
de suporte que apoiaram o desenvolvimento do trabalho;
d. Procedimentos metodológicos aderente à proposta;
e. Potenciais contribuições Teóricas, Metodológicas e/ou empíricas, se for o caso;
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f. Para os Programas de Doutorado Profissional, espera-se potenciais contribuições para
a prática, apresentando a ideia do produto tecnológico proposto no estudo.
4.2 MODALIDADE 2: A proposta de Tese de Doutorado deve ter até 6000 palavras, seguindo
a seguinte estrutura:
Primeira Página
Título da Proposta (com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas); resumo
contendo até 250 palavras; três a cinco palavras-chave; Divisão Acadêmica a qual a proposta
está vinculada e, caso tenha interesse, indicação de qual outra área de conhecimento que o
trabalho potencialmente dialoga e gostaria de um/a pesquisador/a que pudesse participar da
sessão de discussão de sua pesquisa de tese (Por exemplo: Divisão Acadêmica de Estudos
Organizacionais; Psicologia; Divisão Acadêmica de Marketing; Estatística, dentre outras
possibilidades multidisciplinares).
As demais páginas devem conter:
Introdução: descrever brevemente o estado-da-arte, caracterizando a delimitação do tema e
problema da pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos e a tese proposta. Deve contemplar
a relevância da tese, considerando as lacunas teóricas e empíricas existentes, aspectos
negligenciados por estudos anteriores, entre outros. Recomenda-se que o proponente deixe
evidente nesta seção a contribuição conceitual, metodológica e/ou empírica da tese. Destaca-se
a apresentação de uma destas modalidades de contribuição e não necessariamente as três de
forma conjunta. Deve-se explicitar o impacto potencial da contribuição: organizacional,
econômico, tecnológico, social, outros.
a. Quadro teórico de referência: abrange a discussão de teorias, conceitos, modelos e
resultados de pesquisas sobre o tema, que caracterizem o estado-da-arte sobre o
problema proposto. Deve apresentar os argumentos teóricos que suportam as
proposições e/ou hipóteses que caracterizam a tese. O foco deve estar na tese e sua
contribuição.
b. Procedimentos metodológicos:
Considerando os pressupostos epistemológicos da tese, o detalhamento dos
procedimentos metodológicos deve conter, além do desenho da pesquisa,
características que afiram a replicabilidade do estudo, demonstrando a confiabilidade
e validade da proposta. Exemplos:
I. para pesquisas quantitativas, definição da população e amostra, instrumentos
de coleta e análise de dados, assim como critérios para maximizar a
confiabilidade e a validade da proposta;
II. para estudos qualitativos, contexto empírico, possíveis participantes do estudo,
técnicas de produção e de análise/compreensão dos materiais empíricos para a
pesquisa;
III. para métodos mistos, observar as indicações destacadas para cada fase da
pesquisa;
IV. para métodos de intervenção, como por exemplo, design science research,
apresentar o detalhamento das diferentes etapas do estudo, como pretende
coletar e analisar os dados.
c. Potenciais contribuições: teóricas, metodológicas e/ou empíricas, se for o caso.
d. Potenciais contribuições para a prática: espera-se dos projetos advindos dos
PROGRAMAS DE DOUTORADO PROFISSIONAL a apresentação do produto
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tecnológico idealizado para a tese. Dentre os produtos tecnológicos sugeridos pela
Capes para a área da Administração e Ciências Contábeis, citamos alguns tais como
as patentes, curso para formação profissional, tecnologia social, software/aplicativos,
relatório técnico conclusivo, empresa ou organização social inovadora,
processo/tecnologia/produto/material não patenteáveis.
e. Referências: as referências devem seguir as normas da APA ou da ABNT.
Formatação: papel A4; margens: superior (3cm), inferior (2cm), esquerda (3cm),
direita (2cm); fonte Times New Roman tamanho 12; espaçamentos simples entre
caracteres, palavras e linhas; texto justificado.

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE TESE
Todas as propostas submetidas ao Consórcio Doutoral serão avaliadas por pesquisadoras
doutoras e pesquisadores doutores vinculados a programas de pós-graduação, indicados pela
Coordenação do Consórcio Doutoral da ANPAD. As propostas serão avaliadas a partir dos
seguintes critérios:
a. Qualidade da proposta apresentada;
b. Diversidade regional de participantes
c. Pluralidade de temáticas de participantes;
d. Diversidade étnico-racial de participantes.
Além disso, cada modalidade será avaliada a partir de suas especificidades, sendo estas:
5.1 MODALIDADE 1: Para esta modalidade as pesquisadoras e os pesquisadores avaliarão o
tema, a questão de pesquisa, objetivos, procedimentos metodológicos e a relevância da proposta
e o produto tecnológico idealizado (para os Programas de Doutorado Profissional). Esses
quesitos serão avaliados como Suficiente ou Insuficientes para a participação no Consórcio.
5.2 MODALIDADE 2: Serão utilizados os seguintes critérios:
5.2.1 Qualidade da delimitação do tema, problema, objetivos e tese;
5.2.2 Contribuição conceitual, acadêmica, prática e social da tese;
5.2.3 Qualidade do referencial teórico (densidade do posicionamento teórico e qualidade da
análise do estado-da-arte) e dos argumentos teóricos que suportam as proposições e
hipóteses que caracterizam a tese;
5.2.4 Qualidade da delimitação do posicionamento epistemológico da proposta;
5.2.5 Adequação e qualidade na descrição das etapas para a execução do estudo;
5.2.6 Qualidade da organização e apresentação da proposta (considerar se a proposta atende às
normas da ABNT ou APA, é escrita de forma correta e não contém erros gramaticais ou
ortográficos).
Esses quesitos serão avaliados em Fraco, Regular, Bom e Muito Bom para a participação no
Consórcio. Ao final da avaliação, os/as avaliadores/as escolherão uma das opções para a
Modalidade 2:
a. A proposta deve estar presente no consórcio, pois está em um estágio de
desenvolvimento apropriado para permitir o seu aprimoramento com o feedback dos
especialistas;
b. A proposta não está apta a ser discutida na Modalidade 2, devendo ser realocada para
a Modalidade 1, porque está em um estágio inicial de desenvolvimento;
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c. A proposta não está apta a ser discutida no Consórcio Doutoral, pois não atende à
avaliação mínima.

6. FORMATO DAS SESSÕES DE DISCUSSÃO DOS PROJETOS DE TESES
A comissão de avaliação dos projetos de teses será constituída por pesquisadoras doutoras e
pesquisadores doutores vinculados a programas de pós-graduação indicados pela Coordenação
do Consórcio Doutoral da ANPAD.
Os tempos para apresentação e discussão dos projetos aceitos nas Modalidades 1 e 2 terão
tempos distintos, sendo mais extenso o tempo designado para projetos da Modalidade 2.
Participam pesquisadoras e pesquisadores experientes e iniciantes na orientação de doutorado
ou com potencial para exercer orientação, com objetivo de integração e desenvolvimento desse
último grupo.
A coordenação da sessão será a responsável pela organização das apresentações e discussões.
As sessões de discussão dos projetos de tese serão no dia 13/09/2022, das 15hs às 20hs.

7. DATAS IMPORTANTES
Datas para o Consórcio Doutoral – MODALIDADES 1 e 2
04/05/2022 - Divulgação da chamada de propostas de tese na Internet;
24/05/2022 - Abertura do endereço eletrônico para receber as submissões;
14/06/2022 - Data limite para submissão das propostas de tese;
05/07/2022 - Divulgação dos resultados;
18/07/2022 - Data limite para confirmação da participação dos Doutorandos com projetos de
tese selecionadas;
12/08/2022 - Divulgação da programação na Internet;
12 e 13/09/2022 - Oficinas de Desenvolvimento Metodológico (ODM) e Consórcio Doutoral
COORDENAÇÃO DO CONSÓRCIO
Diretoria Científica da ANPAD, Profa. Dra. Cristiane Pedron (PPGA/PPGP/UNINOVE) e
Profa. Dra. Juliana Cristina Teixeira (PPGAdm/UFES).
CONTATO
ANPAD
Fone: (44) 9 8826-2467
E-mail: eventos@anpad.org.br
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