
Programa de Pós-graduação em Administração 

Janeiro/Abril de 2019 Ano 5 nº1 

Newsletter do PPGA 

Bolsistas de Produtividade  

 

O professor Marcelo de Rezende Pinto foi contemplado com bolsa de produtividade em pesquisa pelo CNPq 

com vigência para os próximos três anos. Já o professor Antônio Carvalho Neto teve sua bolsa renovada pela 

terceira vez. 

Concurso de Empresas Sociais 
 

O Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS) do PPGA da PUC Minas, em parceria com a in-

cubadora de empreendimentos socioambientais IDEIAS da PUC Minas e o curso de graduação em Adminis-

tração da PUC Minas em Betim, realizou o Primeiro Concurso de Empresas Sociais da PUC Minas envolven-

do os alunos de cinco períodos da Administração da unidade Betim. O evento contou com a presença do pro-

fessor Edson Sadao Lizuka da FEI USP como jurado e palestrante. Também compuseram o júri a vice-

presidente do Instituto Ramacrisna, Solange Botaro, o professor Osvaldo Oliveira, coordenador da graduação 

em Administração da PUC Minas em Betim da Incubadora Ideias, e Ramon Jung, administrador formado pela 

PUC Minas em Betim. 
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Comissão da CAPES 
 

A professora Gláucia Maria Vasconcellos Vale foi convidada pela CAPES/ MEC para integrar um grupo de 

assessores encarregados de análise e julgamento dos Pedidos de Reconsideração de novos cursos de mestrado 

e doutorado no Brasil. 

 

Professora de Universidade Americana 
 

Logo após concluir o mestrado, a ex-aluna do PPGA Kátia de Melo Galdino ingressou no doutorado em Ad-

ministração na Florida State University. Nesse período, artigos derivados da sua dissertação foram apresenta-

dos no EnANPAD, onde recebeu o prêmio de Melhor Trabalho da Divisão de Estratégia em Organizações, 

Academy of Management e Academy of International Bussiness. Foram também publicados na RAUSP - 

Journal of Management e Organizações e Sociedade, periódicos A2. Ao término do doutorado, Kátia foi ad-

mitida na Georgia Southern University como professora assistente, lecionando nos cursos de graduação e 

MBA. 

 

Edital Universal CNPq 
 

Cinco projetos de pesquisa coordenados por professores do PPGA foram aprovados no último edital Univer-

sal do CNPq. Os professores contemplados foram: Ângela França Versiani, Antônio Moreira Carvalho Neto, 

Marcelo de Rezende Pinto, Ramon Silva Leite e Simone Costa Nunes. 

 

Desenvolvimento de Aplicativo 

 

O doutorando do PPGA/ PUC Minas, Wilquer Silvano de Souza Ferreira, a partir de pesquisas que vem rea-

lizando sobre plataformas tecnológicas de consumo compartilhado peer-to peer em transporte urbano, sob a 

orientação da professora Gláucia Maria Vasconcellos Vale, desenvolveu um aplicativo que será instalado em 

uma montadora de veículos. O aplicativo, com previsão para início de funcionamento em abril, consiste em 

uma plataforma para compartilhamento de meios/ equipamentos de movimentação internos da empresa. 
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Temas no ENANPAD 
 

Seis professores do PPGA são líderes de tema no ENANPAD 2019. São eles: Rodrigo Baroni de Carvalho 

(Divisão de Administração da Informação), Humberto Elias Garcia Lopes e Angela França Versiani (Divisão 

de Estratégias em Organizações), Antônio Carvalho Neto e Carolina Maria Mota Santos ( Divisão de Gestão 

de Pessoas e Relações de Trabalho) e Marcelo de Rezende Pinto (Divisão de Marketing). 

Gestão Estratégica de Pessoas em Moçambique 
 
A professora Simone Nunes esteve na Universidade Politécnica de Moçambique para ministrar a discipli-

na Recrutamento, Seleção e Retenção de Pessoas para a 11a. turma do Mestrado em Gestão Estratégica de 

Pessoas. Essa é a terceira vez que a professora é convidada pela mesma universidade, que mantém parceria 

com o PPGA por mais de uma década, nos cursos de mestrado ofertados.  
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