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Gestão da Diversidade 
 
A professora Simone Nunes ministrou palestra para um grupo de 15 profissionais da área de RH da Pif Paf 

Alimentos. A palestra teve como tema “Gestão da Diversidade: o processo de recrutamento e seleção como 

porta de entrada”. O objetivo foi discutir com esses profissionais questões referentes à contratação e gestão de 

uma força de trabalho cada vez mais diversa no que se refere a uma série de atributos como gênero, raça/

etnia, deficiência, orientação sexual, geração, entre outros tantos. 
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EGEPE  
 

O XI EGEPE - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, evento cien-

tífico especializado na divulgação de resultados de pesquisa sobre novos e pequenos negócios, será realizado 

nas instalações do SEBRAE Minas nos dias 25 a 27 de março de 2020. A professora Liliane Guimarães, do 

PPGA, compõe o Comitê Organizador e o Comitê Científico do referido congresso. 

Mestrado Interinstitucional em São Paulo  
 
O egresso do PPGA Victor Silva Correa assumiu a coordenação de um MINTER – Mestrado Interinstitucio-

nal mantido pela UNIP – Universidade Paulista  

Encontro Brasileiro de Administração Pública 
 
A doutoranda Marinette Santana Fraga, o mestrando Rafael Rodrigues de Castro do programa de Pós-

graduação em Administração da PUC Minas e Laerson Morais Silva Lopes, doutorando em Administração da 

UFBA e doutorado sanduíche no PPGA PUC Minas com orientação do professor Armindo dos Santos de 

Sousa Teodósio, apresentaram artigos científicos no VI Encontro Brasileiro de Administração Pública realiza-

do na cidade de Salvador. 

Congresso Franco-Brasileiro  
 
A professora Liliane Guimarães, o aluno de doutorado Paulo Vitor Siffert e o  ex-aluno Luiz Antônio dos 

Santos apresentaram dois artigos  no 10º IFBAE - Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração 

de Empresas, evento realizado na Universidade Federal de  Uberlândia. Os dois artigos foram indicados para 

fast track em periódicos nacionais.   

Seminário de Desenvolvimento Territorial 
 
O Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Territórios em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Ética e Ges-

tão Social (NUPEGS) do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas realizaram 

no dia 27 de março de 2019 o Seminário "Aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e de-

safios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios ou países". O evento foi palestrado por Val-

dir Roque Dallabrida, professor do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade 

do Contestado / SC.   
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Palestra em Brumadinho  

 
Foi realizada na Câmara Municipal de Brumadinho a palestra de Christian du Tertre da Université Paris VII 

e ATEMIS. O evento foi organizado pelo Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS) do 

PPGA da PUC Minas, o movimento Eu Luto Brumadinho Vive, o Instituto Nenuca de Desenvolvimento 

Sustentável (INSEA), e o URIS. Contou também com o apoio da Embaixada da França no Brasil, DKA Aus-

tria, a UFMG, a Prefeitura Municipal de Brumadinho e a Fundação Jorge Duprat e Figueiredo 

(FUNDACENTRO). Christian du Tertre trouxe para os ouvintes relatos práticos da experiência francesa na 

construção de novos modelos de desenvolvimento sem a mineração.  

Association for Consumer Research 

 
O projeto  de pesquisa "Food and Nutritional Security of Young Low Income Students of Public Schools in 

Brazil" recebeu aprovação e receberá fundos da Association for Consumer Research (ACR) por meio 

da “Call for Proposals for Transformative Consumer Research Funding 2019-20” que conta com o apoio 

da Sheth Foundation. A ACR é uma das mais importantes instituições ligadas ao campo da pesquisa em com-

portamento do consumidor. A pesquisa está sendo conduzida pelo aluno de doutorado Bruno Medeiros Ás-

simos com apoio do também doutorando Gustavo Tomaz de Almeida e pela egressa do PPGA  Georgiana 

Luna Batinga com a orientação do professor Marcelo de Rezende Pinto. 

Bancas de TCC  

 
No final de junho aconteceram três defesas de TCC do curso de graduação em Administração da PUC Minas 

no São Gabriel, turno da noite, sob a orientação do professor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio.  Par-

ticiparam da banca os seguintes alunos e ex-alunos do PPGA: Mariana de Lima Caeiro (doutorado), Camila 

Álvares Reis (mestrado) e Rafael Rodrigues de Castro (mestrado). 
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