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Maringá, 19 de janeiro de 2023. 

 

 

Prezados membros da comunidade, 

 

No uso das atribuições a mim conferidas no artigo 32, alínea “a”, do Estatuto 

Social da ANPAD, comunico o resultado do processo seletivo para o cargo Pro 

tempore de Diretor Científico da ANPAD, com mandato até 31 de dezembro 

de 2023. A Diretoria Executiva no dia 18 de janeiro de 2023 se reuniu de forma 

remota com cada um dos professores que se colocaram à disposição desse 

grande desafio, e indicou o Professor Emílio José Montero Arruda Filho 

(PPAD/UNAMA). 

 

Agradecemos ao Prof. Wesley Mendes da Silva pela disposição em colaborar 

em mais essa frente com a ANPAD que continuará contando com sua valiosa 

contribuição como membro titular do Conselho Fiscal. 

 

Damos as boas-vindas ao Prof. Emílio José Montero Arruda Filho, atual professor 

do programa membro efetivo da ANPAD, Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPAD/UNAMA), como Diretor Científico Pro tempore, com 

término de mandato concomitante com o da atual Diretoria Executiva 

(31/12/2023). O Prof. Emílio é Bolsista de Produtividade do CNPq (2016-2018, 

2019-2021, 2022-2024), possui uma trajetória consolidada na ANPAD, atuando 

como Líder do Tema 10 da divisão acadêmica de Marketing da ANPAD para 

o triênio 2015-2017, membro do comitê científico de Marketing para o triênio 

2018-2020, membro do Comitê Executivo da ANPAD (apoio Diretoria 

Executiva) entre 2016 e 2017, e Coordenador da Divisão de Marketing da 

ANPAD nos anos de 2021 e 2022. O Prof. Emílio atua como Consultor Ad hoc 

da CAPES desde Jan/2012. 

 

Por fim, torno pública a ata do processo seletivo (clique aqui para acessar a 

ata). 

 

Desejamos uma ótima gestão ao novo Diretor Científico, que assume o desafio 

de coordenar os eventos Divisionais e o EnANPAD em 2023. 

 

Cordiais saudações, 

 

 

Alketa Peci 

Diretora-Presidente 

https://steventos.blob.core.windows.net/upload/AtadeReuniaoExtraordinariaOF.pdf
https://steventos.blob.core.windows.net/upload/AtadeReuniaoExtraordinariaOF.pdf

