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Jornada Internacional da Inclusão 
 
Em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a PUC Minas promoveu, por meio do 

GEDI - Grupo de Estudos em Gestão, Diversidade e Inclusão, do PPGA,  em parceria com a PROEX - Pró-

Reitoria de Extensão, Curso de Pedagogia - Coordenação de Ações Inclusivas  da PUC Minas, a Anea - Asso-

ciação Nacional do Emprego Apoiado e o INICO da Universidade de Salamanca, a III Jornada Internacional da 

Inclusão com o tema “Desafios e soluções para o trabalho inclusivo”. O evento foi realizado nos dias 03 e 

04/12/2019, nas instalações do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.  

DynRo 
 
O doutorando do PPGA/ PUC Minas, Wilquer Silvano de Souza Ferreira foi destaque na competição promo-

vida pela FCA, "Digital Challenge 2019 ", ao desenvolver uma plataforma digital que otimiza as rotas internas 

através de inteligência artificial, machine learning e geolocalização indoor. O aplicativo DynRo obteve o ter-

ceiro lugar na competição promovida pela empresa.  
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Sociedade Brasileira de Computação 
 

O artigo "A construção social e cultural dos significados atrelados ao consumo de jogos: proposta de uma 

agenda de pesquisa" de autoria de Victor Hugo da Pieve Rodrigues Valadares, mestrando em Comunicação 

Social pela UFMG, e do professor Marcelo de Rezende Pinto foi premiado como o segundo melhor artigo 

da Trilha de Cultura do XVIII SBGames, congresso científico promovido pela Sociedade Brasileira de Com-

putação.  O evento aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 28 a 31 de outubro de 2019.   

Consumo Colaborativo e Inovação Social 
 

A pós-doutoranda Verônica Macário de Oliveira, supervisionada pelo professor Armindo Teodósio, apre-

sentou dois artigos sobre as temáticas Consumo Colaborativo e Inovação Social no European Roundtable for 

Sustainable Consumption and Production (ERSCP). O evento ocorreu em Barcelona, na Espanha, entre os 

dias 15 e 18 de outubro.  

Palestras para gestores 
 

O professor Roberto Patrus ministrou palestra para diretores, gerentes e coordenadores da empresa Bahia-

gás, na cidade de Salvador, no dia 14/10/2019. A palestra foi sobre ética nos negócios. O evento teve como 

objetivo o treinamento sobre o código de ética da empresa, lançado recentemente. 

No dia 16/10/2019, o professor Patrus também ministrou palestra no Programa de Formação de Conse-

lheiros, promovido pela Fundação Dom Cabral. Participaram do evento CEO, ex-CEO, diretores e donos 

de empresas interessados em participar de conselhos de administração. 

Elaboração de Artigo 
 

Foi ministrada a palestra "Boas práticas para elaboração de artigo" para as turmas de Administração do 4º e 

6º período PUC MINAS Contagem. O palestrante, Thiago Antunes, é mestrando em Administração – PUC 

MINAS, e apresentou a palestra a convite de sua orientadora Professora Angela Franca Versiani. A palestra 

foi elaborada tendo em vista a disciplina Elaboração de Artigos oferecida aos mestrandos e doutorandos do 

PPGA. 

 

SEMEAD 2019 

Dezessete artigos de autoria de professores, alunos e egressos do PPGA foram aprovados e apresentados no 

SEMEAD 2019 que aconteceu na Universidade de São Paulo (USP) entre os dias 06 e 08 de novembro. Par-

ticiparam como autores dos artigos nove professores, oito doutorandos, onze mestrandos e seis egressos.   
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Liderança de temas da ANPAD 
 

A professora do PPGA PUC Minas, Simone Nunes, a convite da Coordenação/Comitê Científico da divi-

são GPR - Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, assumiu a liderança do Tema 2 - Competências, no 

EnANPAD 2019. Sendo assim, são sete professores do PPGA que lideram temas no EnANPAD: Ângela 

Versiani, Antônio Carvalho Neto, Carolina Maria Mota Santos, Humberto Elias Garcia Lopes, Marcelo de 

Rezende Pinto, Marcelo de Rezende Pinto e Simone Costa Nunes.  

Foro Internacional de Empreendedorismo 
 

O ex-aluno do PPGA, Samuel Martins, apresentou no XV Foro Internacional del Empreendedor Inclusión 

en el emprendimiento y las MIPYME, realizado na cidade de Quito/Equador, o artigo  “Sobrevivência de 

mortalidade de pequenas empresas de contabilidade na RMBH”, em co-autoria com as professores Gláucia 

Maria Vasconcelos Vale e Simone Costa Nunes, ambas do PPGA, e do professor Victor Silva Correa da 

UNIP.  

Artigos do NUPEGS 

A doutoranda em Administração do PPGA, Marinette Santana Fraga em parceria com seu orientador e pro-

fessor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio e a doutoranda Cláudia Aparecida Avelar Ferreira tiveram 

aprovação de artigos científicos para apresentação no VIII Encontro de Administração Pública da ANPAD – 

EnAPG e no VI Encontro Brasileiro de Administração Pública.  
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