
   
 
 

I Encontro Internacional de Investigadores em Gestão/Administração  - 

Conecta Brasil-Portugal 

(EIG/A’19) 

 

I Encontro Internacional de Investigadores em Gestão/Administração 

(EIG/A) que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro de 2019, em simultâneo 

em Portugal (Setúbal) e no Brasil (São Paulo) com participação on-line no Brasil 

e no formato presencial e on-line em Portugal. O EIG/A’19 é uma iniciativa da 

Escola Superior de Ciências Empresariais e o CICE do Instituto Politécnico de 

Setúbal, Portugal em colaboração com a Faculdade de Economia e 

Administração e o SEMEAD da Universidade de São Paulo, Brasil. O Propósito 

do evento é conectar investigadores entre Brasil e Portugal, para 

desenvolvimento de pesquisas em conjunto. 

 

O EIG/A’19 pretende contribuir para a reflexão e desenvolvimento dos trabalhos 

de investigação em curso, permitindo aos investigadores apresentar, debater, e 

trocar experiências nas áreas da Gestão/Administração. O âmbito internacional 

do encontro entre pesquisadores permite uma maior diversidade de perspetivas 

e o estabelecimento de uma rede de contactos para colaborações futuras em 

termos de cooperação e mobilidade. 

 

O público alvo do EIG/A’19 serão pesquisadores que desenvolvem a sua 

pesquisa na área da gestão / administração, designadamente ao nível de 

programas de mestrado ou de doutoramento ou em outras perspetivas. O 

EIG/A’19 terá sessões de trabalho diferenciadas em função do nível 

desenvolvimento dos trabalhos: 

-  Mesa redonda: Projetos de pesquisa em estágios iniciais  

-  Simpósio: Projetos de pesquisa mais avançados  

 

. 



Mesa Redonda: Projetos de pesquisa em estágios iniciais 

 

Mesas redondas idealmente destinadas a investigadores que estão terminando 

os seus planos de pesquisa ou queiram ver debatidas algumas questões 

especificas e/ou as opções tomadas, bem como identificar possibilidade de 

desenvolvimento em conjunto. Os pesquisadores apresentarão os seus projetos 

e levantarão as questões que pretendam ver debatidas, recebendo contributos 

para a continuação dos seus trabalhos e desenvolvendo a sua rede de 

contactos. Estas sessões poderão ser muito enriquecedoras em processos mais 

iniciais, em que muitas vezes há dúvidas sobre a pergunta de investigação, os 

objetivos e a metodologia a seguir.  

 

Sessões organizadas em modelo de mesa redonda: os pesquisadores farão uma 

apresentação de aproximadamente 5 min e no final haverá um debate sobre os 

temas e questões apresentadas, identificando oportunidades de colaborações 

de estudos em conjunto. 

 

Simpósio: Projetos de pesquisa mais avançados  

 

Sessões destinadas a investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento 

que queiram partilhar e discutir os seus projetos de investigação em curso, de 

forma a identificar parcerias no desenvolvimento da pesquisa e possibilidades 

de melhoria.  

 

Estes simpósios são destinados a investigadores que têm uma revisão de 

literatura avançada e uma ideia clara do percurso que pretendem realizar, bem 

como já na fase de coleta e análise de dados ou na conclusão do processo, 

visando eventuais estudos comparativos / complementares ou de replicações. 

 

Sessões organizadas em modelo de simpósio, em que os pesquisadores farão 

uma apresentação oral de aproximadamente 10 min e no final haverá um debate 

sobre os temas e questões apresentadas. 

 

 



Como submeter trabalhos? 

 

A submissão dos trabalhos deverá ser feita no link: bit.ly/2phYb7S 
 contendo 

- Os/as autores/as, filiação institucional, contacto de email; 

- Um título/ tema; 

- Os objetivos gerais 

- Os objetivos específicos  

- A metodologia proposta 

- Os dados que se pretendem recolher e o caminho já percorrido 

- Possibilidades ou interesses de parcerias (escolha entre as possibilidades 

apresentadas no formulário em anexo) 

 

Caso pretenda submeter um trabalho para o Simpósio: Projetos de pesquisa 

mais avançado os autores deverão incluir um resumo mais abrangente (máximo 

3 páginas) que contenha o tema/ título, os objetivos, metodologia, resultados 

esperados/atingidos, limitações da investigação, pistas para investigações 

futuras, interesses em desenvolvimento de parcerias e principais referências 

bibliográficas. 

 

 

Avaliação e apresentação dos trabalhos 

 

Os trabalhos submetidos passarão por um processo de avaliação prévia por 

parte de docentes da área, que de forma confidencial e anónima indicarão sua 

pertinência para participar neste evento, considerando possibilidade de 

identificação de parcerias. Os avaliadores poderão ainda sugerir alguma 

alteração ao formato de apresentação (mesa redonda ou seminário). 

 

Datas, preços e certificação 

As datas a ter em consideração serão: 

‒ 21 de outubro 2019:  23h59m (hora local) 

‒ 30 de outubro: 2019: Envio do resultado da submissão 

‒ 3 de novembro: inscrição no evento (Data limite) 



‒ 8 de novembro (fim de tarde/noite sessão de abertura; Mesa redonda e 

simpósio 

‒ 9 de novembro (manhã): workshop de investigação; encerramento 

 

Nesta edição, a participação no evento será gratuita, não constituindo assim um 

encargo para os participantes, mas a inscrição é obrigatória. 

 

Aos participantes será emitido um certificado das atividades desenvolvidas: 

trabalho apresentado e participação nas sessões e/ou no workshop. 

 

Já incluímos algumas perguntas frequentes (abaixo), mas caso queira colocar 

alguma outra questão, por favor envie um email para: Encontroeiga@gmail.com 

 

Perguntas frequentes - FAQs 

Posso assistir remotamente? 

Sim, deve mencionar essa preferência na inscrição e a Comissão Organizadora 

enviará o link para acesso à videoconferência. 

  

Tenho dúvidas para que sessão devo submeter o meu trabalho? 

1. Se o trabalho for inicial deve submeter um resumo na Mesa Redonda: 

Projetos de pesquisa em estádios iniciais 

2. Se o trabalho está mais consolidado deve submeter no Simpósio: 

Projetos de pesquisa mais avançados (Resumo alargado). 

 

Comité Científico 

 

Profa. Dra. Adriana Backx Noronha, Universidade de São Paulo, Brasil 

Profa. Dra. Boguslawa Sardinha, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

Prof. Dr. Carlos Augusto Fontanini, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

Brasil 

Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto, Universidade do Vale do Itajai, UNIVALI, 

Brasil 

Prof. Dr. Crisomar Lobo de Souza, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Brasil 



Profa. Dra. Daielly Mantovani Ribeiro, Universidade de São Paulo, Brasil 

Prof. Dr. Duarte Xara Brasil, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

Profa. Dra. Luísa Cagica Carvalho, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

Profa. Dra. M- Isabel Sanchéz-Hernandéz, Universidade de Extremadura, 

Espanha 

Prof. Dr. Pedro Anunciação, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

 

Equipe Organizadora 

Profa. Dra. Adriana Backx Noronha, Universidade de São Paulo, Brasil 

Prof. Dr. Crisomar Lobo de Souza, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Brasil 

Prof. Dr. Duarte Xara Brasil, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

Profa. Dra. Luísa Cagica Carvalho, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

Msc. Ítalo Taumaturgo, Doutorando em Administração, FEA, Universidade de 

São Paulo, Brasil 

 

Conectando Investigadores para Internacionalizar a Pesquisa 

Inovando a Pesquisa através da Conexão de Investigadores 

Participe! 

 


