Oficina Programática - Gestão 2016-2018
Porto Alegre, dezembro de 2016
Presentes: Diretoria e Conselho Fiscal
Segue um relato sucinto das principais discussões e resultados da oficina programática da diretoria da SBEO
gestão 16-18, realizada de acordo com a proposta da chapa apresentada na assembleia de Porto Alegre em
outubro de 2016.
Abertura da Reunião: foi retomado o processo que resultou na criação da Sociedade em 2012. A partir
desse debate, foram sintetizados os seguintes fundamentos da SBEO:
1. Interdisciplinaridade.
2. Autonomia.
3. Gestão democrática e participativa.
4. Fortalecimento da produção e disseminação do conhecimento em EOs.
5. Ser um sujeito político relevante.
Balanço das ações de 2012 até o presente:
1. Criação da RBEO.
2. Realização de quatro congressos anuais, transformando o CBEO em um evento reconhecido
no meio acadêmico nacional.
3. Esforço de representação nas agências de fomento.
4. Convênio internacional com a REMINEO e a RED PILARES.
5. Realização de três encontros regionais (MG, RS e Nordeste).
6. Regularização de registros e contabilidade.
7. Incipiência na agregação de pesquisadores de outras áreas.
8. Dificuldade de realizar congressos fora do eixo das capitais.
9. Adversidades no processo de consolidação da RBEO.
Na oficina foi destacado o êxito na realização de congressos, assim como a preocupação de que a Sociedade
não seja reconhecida apenas como organizadora de um bom evento. É preciso atuar para avançar rumo aos
fundamentos que orientaram a fundação da SBEO. Das discussões resultaram as seguintes proposições:
1) Desenvolvimento do programa “Encontros SBEO”
a) Aproveitando a experiência dos encontros regionais, sugerimos a criação do programa Encontros
SBEO como um guarda chuva para ações de compartilhamento do conhecimento em estudos
organizacionais, a partir da realização de eventos (reuniões, seminários, colóquios, mesa de
discussão, e outros) temáticos, sobre demandas emergentes e/ou problemas regionais.
b) A proposição desses encontros poderá ser realizada por grupos de estudo ou de pesquisadores
consolidados ou emergentes, preferencialmente interdisciplinares e interinstitucionais.
c) A Diretoria apresentará uma proposta para difundir o programa.
2) Consulta sobre as principais preocupações dos estudos organizacionais brasileiros
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a) Com base no debate sobre o escopo da Sociedade, iniciado na assembleia de Porto Alegre, seguiuse uma discussão sobre qual seria a melhor maneira de delimitar o campo coletivamente.
b) Houve consenso com relação a necessidade de fazer uma consulta aberta sobre o escopo da
Sociedade.
c) Ficou estabelecido, a partir dos debates, adotar o seguinte procedimento: (1) consulta aos associados
sobre eixos temáticos que estruturam o campo de Estudos Organizacionais, (2) debate e
sistematização das propostas por uma comissão e (3) divulgação dos resultados.
d) Comissão indicada: Carlos Osmar Bertero, Pedro Lincoln, Fábio Vizeu, João Marcelo Crubelatte e
Eloisio Moulin de Souza, somados à direção e o conselho fiscal.
3) RBEO
a) Somente após a realização da consulta prevista acima a editoria será reorganizada, considerando os
avanços e limitações da experiência passada.
4) CBEO
a) A chamada para a próxima edição do CBEO deve ser lançada posteriormente à finalização da
discussão sobre o Escopo da Sociedade.
5) Estudo e publicações temáticas
a) Possibilitar a publicação e divulgação de textos expressando opinião pessoal (ou coletiva) de
pesquisadores a respeito de temas de interesse dos associados e da Sociedade em geral.
6) Representação nas Agências de Fomento
a) Fortalecer e ampliar a representação política da Sociedade.
7) Associação
a) Será transformado em um processo contínuo, destacado do congresso e de sua inscrição.
b) Em breve serão divulgadas maiores informações.
c) A proposta de novas associações deve ser incentivada e divulgada, além de ser desenvolvida como
um processo automático no site.
8) Relações Institucionais
a) Retomar os protocolos de intenção com a Remineo e a Red Pilares.
b) Estudar a aproximação com outras associações de pesquisadores como a Anpur, a Anpocs e o
Campo de Públicas.
c) Aproximação com outras formas de saber e conhecimento.

9) Estimular Discussões sobre Extensão e Ensino.
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