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Grupos de pesquisas do PPGA lançam livros 

Dois livros organizados por professores e doutorandos do PPGA foram lançados pela Editora PUC 

Minas com recursos da FAPEMIG. O primeiro deles, organizado pelo professor Antônio Moreira 

Carvalho Neto e pela doutoranda Fernanda Versiani, tem o título “Mulheres profissionais: quem é o 

sexo frágil” e reúne trabalhos de 25 pesquisadores brasileiros. O segundo livro intitulado “Cultura e 

consumo no Brasil: estado atual e novas perspectivas” foi organizado pelo professor Marcelo de Re-

zende Pinto e pela doutoranda Georgiana Luna Batinga e contou com a participação de 23 pesquisa-

dores de diferentes estados brasileiros. 
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Presidência do IFSAM 

Em Xangai, China, o professor Antônio Carvalho Neto foi eleito presidente do IFSAM - Internatio-

nal Federation of Scholarly Associations of Management. O IFSAM é uma associação mundial que 

congrega diversas associações internacionais, tais como a EURAM - European Academy of Manage-

ment, a AOM - Academy of Management (EUA), a Chinese Association of Management, a ANPAD - 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (Brasil), a Irish Academy of Ma-

nagement, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos aprovados no Enanpad 2018 

O PPGA PUC Minas teve 18 trabalhos aprovados no ENANPAD 2018. Participaram dos artigos 11 

professores, 12 doutorandos, 1 pós-doutoranda, 1 mestranda e 6 ex-alunos. 
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Resultados de Pesquisa 

O professor Walter Mswaka, da University of Huddersfield no Reino Unido, apresentou no centro 

de pesquisa Sustainable and Resilient Communities os avanços da pesquisa que realiza em parceria 

com o professor Armindo Teódosio e o doutorando Vander Aguiar, ambos do PPGA da PUC Minas. 

Trata-se da experiência da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) na reabilita-

ção de pessoas em cumprimento de penas através também da inserção em empresas sociais. 

 

 

X EGEPE 

As professoras Gláucia Vale e Liliane Guimarães participaram do X EGEPE em São Paulo apresentan-

do trabalhos desenvolvidos em conjunto com alunos e ex-alunos do PPGA. São eles: Victor Correa 

(ex-aluno de doutorado), Paula Salume (ex-aluna de doutorado e professora da PUC Minas), Jaque-

line Melo (ex-aluna de mestrado), Gislene Cordeiro e João Paulo Moreira Silva (alunos de mestra-

do). O artigo desenvolvido pela aluna Gislene Cordeiro e pela professora Liliane Guimarães foi indi-

cado pelos avaliadores para “fast track”. 

 

 

ENEGEPE 2018 

O mestrando Eduardo Gonçalves Teixeira e sua orientadora, professora Simone Costa Nunes, tive-

ram o trabalho "O papel do fator acidentário de prevenção na gestão da acidentabilidade: reflexões 

sobre a realidade brasileira e mundial" aprovado para apresentação no XXXVIII Encontro Nacional 

de Engenharia de Produção (ENEGEP), que ocorrerá entre 16 e 19 de outubro de 2018, na cidade 

de Maceió 

 



Página 4 Newsletter do PPGA 

 

 International Society for the Study of World & Organizational Values  

 

A ex-aluna do PPGA da PUC, Minas Ana Elisa Murta, Tolentino apresentou dois trabalhos no IS-

SWOV - International Society for the Study of World & Organizational Values em Trieste na Itália, os 

quais foram escritos em conjunto  com os professores Carolina Mota-Santos (orientadora) e Antonio 

Carvalho Neto 
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