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TETRA NO PRÊMIO
CAPES DE TESE
Tudo começou em 2017, quando Victor Silva
Corrêa conquistou o primeiro lugar. Abordando
o empreendedorismo religioso, Victor analisou
o desenvolvimento de igrejas neopentecostais a
partir de fatores relacionais e comportamentais.
Não teve para mais ninguém!

Victor inaugurava um ciclo de premiações que, naquela época, parecia
inimaginável para o PPGA, já que o número de trabalhos inscritos é sempre
muito elevado. Anualmente, são mais de 150 teses submetidas somente na
Administração.

Dois anos depois foi a vez do Matheus Lemos de Andrade com a tese
intitulada “Modelo cognitivo-comportamental de compra de falsificados e a
tipologia dos consumidores belorizontinos”. Ao elaborar um modelo sobre a
compra de produtos falsificados, Matheus descobriu que esse
comportamento de compra é mais bem explicado pelo julgamento ético e
pelas atitudes dos consumidores em relação a tais produtos. Matheus recebeu
a menção honrosa

No ano seguinte, Paula Pessoa também
amealhou a menção honrosa. Com sua escrita
poética, Paula detalhou a experiência de
reconversão produtiva do território minerário
francês Nord-pas-de-Calais e as práticas de
governança adotadas a partir da criação do
CODAP (Conselho para o Desenvolvimento do
Alto Paraopeba).
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TETRA NO PRÊMIO
CAPES DE TESE
O mais recente premiado com menção honrosa
foi Gustavo Thomaz de Almeida. Por meio da
pesquisa transformativa, Gustavo analisou a
violência financeira sofrida pela população idosa
de Mateus Leme.

Essas quatro teses têm algo em comum: tema relevante, rigor
metodológico, contribuição científica e social. É uma combinação perfeita
que só possível graças às orientações d@s professor@s Gláucia Vale, Ramon
Leite, Liliane Guimarães e Marcelo Rezende

GLÁUCIA

LILIANE
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DOUTORES PREMIADOS

Victor

Paula

Matheus

Gustavo
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MAIS PRÊMIOS

Nos seus 20 anos de existência, o PPGA conquistou inúmeros
prêmios a partir das pesquisas desenvolvidas pel@s
professor@s, alun@s e ex-alun@s, agora mestr@s e doutor@s.
Todo ano tem prêmio novo! Quer conhecer um pouco mais
dessa
trajetória
exitosa?
Acesse
o
link:
https://www.pucminas.br/pos/administracao/Premiacoes/Pagi
nas/Premiacoes.aspx

Em 2021 não poderia ser diferente!
O
professor
Humberto
Lopes recebeu o prêmio de
melhor artigo em estratégia
no IX SINGEP (Simpósio
Internacional
de
Gestão,
Projetos,
Inovação
e
Sustentabilidade). O artigo
“Distribuição de valor pelo
modelo de negócios: o caso
da
MRV”
foi
assinado
também pelo doutor Fabian
Salum e pela doutora Karina
Garcia
Coleta,
amb@s
professor@s da FDC.

Ainda neste mesmo evento, dois artigos com a assinatura do
PPGA foram selecionados para fast track. Os trabalhos analisam
os impactos sociais de atividades empresariais. Enquanto o
artigo do professor Humberto Lopes e do doutor Cleberson
Luís Santos propõe um modelo integrativo de análise, o
trabalho da professora Liliane Guimarães e da mestra Tatiane
Lúcia de Melo analisa a experiência de Brumadinho após o
rompimento da barragem do Córrego do Feijão. O enfoque é a
gestão de risco, desastres e as desigualdades sociais.

"O Felipe está bombando!" Com essas palavras,
a professora Simone Nunes, orientadora do doutorando
Felipe Gouvêa Pena, resumiu o desempenho dele nos
congressos que participou. Felipe foi premiado no Encontro
de Gestão e Negócios, no Congresso Interdisciplinar de
Ciência e Tecnologia e no Congresso de Gestão e Negócios
pelos trabalhos que apresentou.

RECONHECIMENTOS E
DISTINÇÕES
Existe um momento na carreira de alguns pesquisadores que a
premiação não se refere a um artigo científico em específico, mas a
um conjunto de trabalhos e atividades desempenhadas ao longo da
vida acadêmica. Esse é o caso do professor Antônio Carvalho Neto,
carinhosamente chamado de Toninho.
A Divisão de Gestão e Relações de
Trabalho da ANPAD (Associação
Nacional de Pós-graduação em
Administração) o premiou pelas
suas contribuições ao campo de
Gestão de Pessoas, como também
pelos
serviços
prestados
nas
diretorias que ocupou na entidade.
O IFSAM (International Federal of
Scholarly
Associations
of
Management)
fez
uma
condecoração semelhante.

Aliás, o Toninho acabou de receber um exemplar físico do livro “The
Oxford Handbook of Contextual Approaches to Human Resource
Management” publicado pela Universidade de Oxford. Ele assina o
capítulo de relações de trabalho na América Latina.

“Eu atingi a minha
maior meta acadêmica”

Toninho
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Dois dos congressos mais influentes do mundo são o
Academy of Management Annual Meeting e o SMS
Annual Conference, patrocinados pela Academy of
Management e pela Strategic Management Society,
respectivamente. O PPGA esteve presente nos dois.
No primeiro, a doutora Daniela Viegas da Costa
Nascimento, seu orientador, o professor Armindo dos
Santos de Sousa Teodósio (Téo), e o professor Marcelo
Rezende emplacaram dois trabalhos sobre economia
compartilhada.
No segundo, a professora Kátia Galdino (Georgia
Southern University) apresentou os resultados da
pesquisa sobre comportamento exportador de 33 mil
empresas de nove países emergentes. Participaram do
trabalho os professores Gonzalo Molina-Sieiro (PUC
Chile) e Sérgio Rezende. Este mesmo trabalho foi
apresentado
no
encontro
anual
da
Southern
Management Association, realizado em New Orleans
(EUA).
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Além dos congressos realizados nos Estados Unidos, o
PPGA não poderia ter deixado de participar de
congressos europeus. Foram dois neste ano: um na
Itália, o 10° IWACP (International Workshop on
Advances in Cleaner Production) e outro na Holanda, o
renomado
EGOS,
congresso
patrocinado
pelo
European Group of Organizational Studies.
No IWACP, a mestranda Laísa Santos Magalhães e o
professor Téo apresentaram um trabalho sobre a
“uberização” na coleta coletiva e seus efeitos nos
catadores de materiais recicláveis. Já no EGOS, a
professora Ângela Versiani discutiu a relação entre
rotinas e capacidade absortiva. Ela contou com a
colaboração da professora Rosiléia Milagres (FDC) e do
professor Sérgio Rezende na escrita no artigo.

Ainda na Europa, a professora Simone Nunes e a
doutoranda Maraísa Costa participaram virtualmente
de duas palestras na Universidade Lusófona de Lisboa.
Elas apresentaram os resultados das suas pesquisas
sobre gestão de diversidade nas empresas e sobre as
tecnologias que oferecem apoio às pessoas com
deficiência no trabalho, as chamadas tecnologias
assistivas
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INTERNACIONALIZAÇÃO

O 46th Annual Macromarketing Conference foi
organizado por acadêmicos da Nova Zelândia, País de
Gales e Estados Unidos. Foi um congresso global no
melhor sentido da palavra. O doutorando Francisco
Cláudio de Freitas Silva, juntamente com os
professores Ramon Leite e Marcos Ferreira Santos
(Universidad de La Sabana), apresentaram o artigo
“Aggregate marketing systems in a subsistence context:
the case of the Brazilian rafflers” sobre o sistema de
marketing da rifa. Eles ainda participaram do Second
Virtual Subsistence Marketplaces Conference com um
artigo sobre comércio informal.
O PPGA, por intermédio da professora Gláucia Vale e
do doutor Wilquer Silvano de Souza Ferreira (CEFET),
integra o Comitê Nacional do Brasil no Observatório
Iberoamericano de MPMEs, consórcio internacional
reunindo mais de 100 entidades de pesquisa na
Espanha, Portugal e América Latina. Em setembro
foram divulgados os resultados da primeira pesquisa
conjunta, versando sobre os impactos socioeconômicos
da pandemia do COVID 19 nas MPMEs do Brasil.
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RODANDO NO BRASIL
Como já é tradição, o PPGA
esteve presente nos principais
congressos brasileiros. No
EnANPAD, por exemplo,
foram apresentados vários
trabalhos de professor@s,
alun@s e ex-alun@s. A lista é
tão grande que não dá para
publicar aqui! Quem quiser
conferir quem participou, é só
ir no site da ANPAD:
www.anpad.org.br.
No SEMEAD, Seminários de
Administração da USP, foram 19
artigos envolvendo sete
professor@s e 21 alun@s.
Também não é possível listar
todo mundo. Mas olha que legal!
A informação está disponível no
site: https://semead.com.br.

Ainda teve a participação da
mestranda Laísa Santos
Magalhães e do professor Téo
no 9º Congresso Brasileiro de
Extensão Universitária e no
Encontro Nacional da ANPPAS
(Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em
Ambiente e Sociedade).
Para finalizar o giro nacional, a
doutoranda Gislene Cordeiro da
Silva Diniz apresentou os
resultados da sua pesquisa de
mestrado no evento promovido
pela ANEGEPE (Associação
Nacional de Estudos em
Empreendedorismo e Gestão de
Pequenas Empresas). Gislene
tem pesquisado como
imigrantes se utilizam de redes
no processo de empreender.

Já a doutoranda Andreia Souza participou do consórcio
doutoral da III Jornada do Conhecimento e Inovação no
contexto da CT&I Estadual, promovido pela Univali (SC),
apresentando seu projeto de tese sobre intuição em projetos
inovadores. Nesse mesmo evento, a professora Ângela Versiani
atuou como palestrante e debatedora nas mesas redondas que
discutiram a interconexão entre capacidade absortiva e
inovação.
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TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO
Nos diversos congressos internacionais e nacionais
que o PPGA participou nos últimos anos, tem-se
discutido a importância da criação e transferência de
conhecimento entre os atores que transitam no
ecossistema das universidades. Antenado com esse
debate, o professor José Márcio anualmente oferece
uma disciplina sobre transferência de conhecimento.
Além da disciplina, dois casos bacanas exemplificam
esse debate no PPGA. São os projetos liderados pela
mestranda Kátia Silene Pereira Frade. No primeiro,
Kátia esteve à frente do projeto Container do
Conhecimento na Vale.
No segundo, houve a
transformação de uma antiga subestação elétrica no
Centro de Conhecimento da Vale Vargem Grande em
Nova Lima (MG). Segundo o seu orientador,
professor Rodrigo Baroni, “tratam-se de dois ótimos
exemplos de como a pesquisa acadêmica pode
beneficiar e ser beneficiada pela prática empresarial”

Se você quiser um assistir um vídeo sobre o Container do
Conhecimento, clique aqui:
https://gestaodoconhecimento.blob.core.windows.net/design/Conta
inerConhecimento/Container_VideoReduzido.mp4.

A nome da mesa redonda diz tudo! Intitulada "O
papel da empresa e da universidade na criação de
negócios inovadores", o evento foi promovido pelo
Departamento de Administração da Universidade
Federal de São João Del Rey e contou com a
participação da professora Liliane Guimarães, do
doutorando João Paulo Moreira e do mestre Felipe
Farias.
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LIVROS

Além do livro internacional do Toninho, que você já
conferiu aqui, o PPGA teve os resultados das suas
pesquisas sobre consumo sintetizados em dois livros,
ambos coordenados pelo professor Marcelo Rezende.
O primeiro é sobre a pesquisa transformativa nos
estudos de consumo. Além do Marcelo, participaram
do livro o doutor premiado Gustavo Tomaz de
Almeida (UEMG) e o doutorando, a ser premiado,
Bruno Medeiro Ássimos. O segundo livro é sobre
cultura e consumo no Brasil. Trata-se de uma
coletânea organizada com o doutor Adriano de
Mendonça Joaquim. São 14 artigos de 23 pesquisadores
brasileiros.

"Our liabilities have
increased, which is why
we need to increase
sales and reduce
overhead costs."

Se você quiser saber mais sobre pesquisa
transformativa, pode consultar o livro e/ou
cursar a disciplina Pesquisa Transformativa do
Consumidor que o Marcelo oferece anualmente
no PPGA em formato EAD.
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ECONOMIA DE
FRANCISCO E CLARA
Neste ano, o reitor da PUC Minas, professor
Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, criou o
Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia
de Francisco e Clara (EFC). O objetivo do grupo
é promover reflexões e produzir materiais que
possam subsidiar a “conscientização e formação
para a EFC” (Portaria R/No 093/2021).
O professor Téo, a professora Wanda Rocha
(PUC Minas) e o doutorando Ramon Jung são
integrantes do grupo.
Entre os eventos e atividades promovidos,
podemos destacar a participação do Téo no
evento de abertura dos 50 anos do ICEG Escola
de Negócios falando sobre a EFC. Está aqui o
link
para
quem
não
assistiu:
https://www.youtube.com/watch?
v=pbBt_PpkXcM.
Ainda no âmbito da EFC, o doutorando
Frederico Dornellas Martins Quintão moderou a
mesa redonda sobre empreendedorismo de
classe
popular
na
Jornada
do
Empreendedorismo Social. O doutorando João
Paulo Moreira Silva e Trick Krenak, jovem
indígena da Aldeia Krenak e produtor cultural,
foram os debatedores.
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DOUTORANDOS
E MESTRANDOS
• Andréa Souza
• Breno Giordane
• Bruno Ássimos
• Carine Rodrigues
Giesbrecht
• Cris Carnevalli
• Érica Monteiro
• Felipe Gouvea
• Flávia Sousa
• Frederico Dornellas
Martins Quintão
• Gabriel Resende
• Helen Aquino
• Helga Silva Espigão
• Iamila Prado
• João Paulo Moreira
• Pedro Mourão
• Rafael Carvalhais
• Rafaela Gomes
• Ramon Jung Pereira
• Ronan Romão
• Stefânia Helmold
• Thalita Freitas

INTERCÂMBIO
PRODUTIVO
No ano em que comemora o seu cinquentenário, o
ICEG Escola de Negócios foi palco de um
intercâmbio produtivo entre o PPGA e a
Graduação, representada pelos seus três cursos:
Administração, Ciências Contábeis e Economia.
Antes de prosseguir na leitura da notícia, não deixe
de assistir o vídeo feito em comemoração aos 50
anos do ICEG Escola de Negócios. Está aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=v0D94s16WRQ
Vamos
lá!
Doutorand@s
e
mestrand@s
contribuíram com palestras
apresentando os
resultados das pesquisas que têm desenvolvido.
Com isso, mostraram e discutiram com @s alun@s
de graduação o que de mais atual tem sido
pesquisado no campo das Ciências Gerenciais.
E não foi somente no ICEG Escola de Negócios
que @s doutorand@s e mestrand@s marcaram
presença! El@s também atuaram nos cursos de
Psicologia, campus Betim, e Engenharia da
Produção, campus Coração Eucarístico.

“Essa é uma oportunidade importante para
promover a aproximação do PPGA e da
Graduação, com o intuito de estimular @s
alun@s da graduação para a pesquisa e para a
continuidade dos estudos. Na avaliação d@s
professor@s das disciplinas onde essas ações
se desenvolveram, foi um momento de
grande participação d@s alun@s”

Wanda Rocha
Chefe do Departamento de Administração da PUC Minas e
Coordenadora do Curso de Administração campus Coração
Eucarístico
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EVENTOS ONLINE

Impossibilitado de promover debates
presenciais, o GEDI (Grupo de
Estudos em Gestão, Diversidade e
Inclusão), coordenado pela professora
Simone Nunes, vem promovendo,
desde 2020, encontros virtuais. Neste
ano foram debatidos o dilema entre
maternidade e carreira, emprego
apoiado e inclusão de pessoas com
deficiência.
Perdeu
algum?
Os
encontros estão disponíveis no canal
GEDI PPGA PUC Minas no Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UChoYv-oplAiPpbC9U_PSUOg

O GEMACONS, grupo de estudos e pesquisa do PPGA que analisa marketing,
consumo e sociedade, promoveu uma série de encontros online. Com a
participação de pesquisadores da PUC-Rio, UFMG e UFOP, foi debatido o
consumo sob múltiplas perspectivas. No encontro com a professora Carolina
Maranhão da UFOP, por exemplo, foi discutido o consumo sob as lentes da
Teoria Crítica.
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QUEM É QUEM
NO PPGA

CAROL
Juntamente com o Marcelo, a Simone, o Téo e o Toninho, ela dá voz aos que são
frequentemente silenciados. A professora Carolina Maria Mota Santos, a Carol,
aborda em suas pesquisas as barreiras relacionadas ao crescimento profissional e
preconceitos em relação às mulheres, público LGBTQIA+ e imigrantes. São
artigos, relatórios de pesquisa e palestras em eventos nacionais e internacionais.
Seus trabalhos revelam não somente impacto científico, mas também social.
Mãe do Guilherme, tutora do Bolt e da Frida, Carol ainda é corredora. Já são
incontáveis as meias maratonas que participou. E tem mais: ela ainda faz parte
de alguns blocos de carnaval de Belo Horizonte desde 2015 tocando surdo de
terceira.
Quem quiser conhecer um pouco mais da Carol pode ler seus trabalhos, sentar
em um banco na Lagoa da Pampulha aos domingos para vê-la completar mais
uma volta ou então ir para o próximo carnaval . Ah, o e-mail dela é:
cmmotasantos@gmail.com

"O trabalho realizado
durante o mestrado foi
fundamental não
somente para que eu
conseguisse ingressar
no doutorado, mas
também para o meu
sucesso no mesmo e,
agora, como
professora assistente,
nos Estados Unidos"

ONDE ELAS ESTÃO?

KÁTIA GALDINO
EX-ALUNA DO PPGA

KÁTIA GALDINO
Kátia

concluiu

o

mestrado

em

novembro de 2014. No ano seguinte,
ela

obteve

conquistas.
derivado

duas

importantes

Primeiramente,
da

sua

oportunidades

o

artigo

dissertação

sobre

identificadas

pelas

empresas em mercados internacionais
conquistou o prêmio de melhor artigo
da Divisão de Estratégia do EnANPAD.
Segundo, ela iniciou o doutorado em
Administração

pela

Florida

State

University, concluído em 2018.
Kátia

é

atualmente

estratégia

na

professora

Georgia

de

Southern

University, nos Estados Unidos.
Quer

saber

mais?

Escreve

para

ela:

kdemelogaldino@georgiasouthern.edu
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ONDE ELAS ESTÃO?
SARA RESENDE

“O mais importante
para mim foi
enxergar a
qualidade de nossa
Universidade e de
nosso PPGA, que
não fica a dever
para nada do que
eu vi”.

SARA RESENDE
EX-ALUNA DO PPGA

A h i s t ó r i a d a S a r a c o m o P P G A é a n t ig a .
Começou em 2001 ao ingressar no
mestrado. À época, ela trabalhava com
marketing esportivo em um fundo de
venture capital e queria conciliar a carreira
profissional com os estudos. No ano
s e g u i n t e , i n i c i o u - s e n a v i d a a c a d ê m ic a ,
a g o r a c o m o p r o f e s s o r a d a P U C M in a s .
Alguns anos depois, em 2014, Sara
ingressou no doutorado do PPGA,
r e a l i z a n d o o e s t á g i o s a n d u íc h e n a S c h u l ic h
Business School, no Canadá. Levou o
marido e os dois filhos. Segunda ela, foi
de “uma riqueza ímpar!''.
Ela concluiu o doutorado em 2018.
A t u a l m e n t e , S a r a é p r o f e s so r a d o n ú c l e o
de marketing no Departamento de
Administração e coordenadora do curso a
d i s t â n c i a d e A d m i n i s t r a ç ã o d a P U C M in a s .
Mais detalhes? Então é hora de escrever
p a r a e l a : s a r a p i m e n t a r e s e n d e @ g m a i l .c o m
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