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Congresso de Desenvolvimento Regional
A professora Liliane Guimarães e a aluna de doutorado do PPGA Paula Pessoa de Castro Gentil participaram
como palestrantes do 1° Congresso de Desenvolvimento Regional organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - campus Congonhas. Apresentaram os primeiros resultados de
pesquisa sobre governança territorial e inovação social na região do Alto Paraopeba.

VIII Congresso da Associação Francesa de Economia Politica
O trabalho do pós-doutorando Mathieu Fruleux "Confirmation de la force institutionnelle de l'agrobusiness
dans le changement politique actuel au Brésil" foi aprovado para participar do VIIIe Congrès de l'Association
Française d'Economie Politique em Reims (França), realizado entre os dias 3 e 6 de julho de 2018.
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Palestra e Parceria
O professor Roberto Patrus proferiu palestra na Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores a convite da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação. O tema da conferência foi a Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom e a
importância da redação adequada dos verbos. A palestra inaugura a parceria realizada entre o PPGA e a Secretaria Estadual de Educação com vista a oferecer subsídios teóricos para a revisão do Currículo Básico Comum, atual documento curricular compartilhado pela rede estadual e diversas redes municipais de ensino.

Lançamento de Livro
A professora Gláucia Maria Vasconcellos Vale foi convidada pela Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Econômicas, Financeiras e Empresariais, em Portugal, e o Socius - Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações, ligado ao Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de
Lisboa, para participar do evento em homenagem ao professor José Maria Carvalho Ferreira, que terá lugar
na Universidade de Lisboa. Na ocasião, foi lançado o livro Utopia, Anarquia e Sociedade - Escritos em Homenagem a José Maria Carvalho Ferreira. O livro foi composto por artigos de vários pesquisadores, incluindo um artigo de autoria da professora, intitulado "Criação de empresas: Polanyi, Barber ou Granovetter?"
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V Encontro Brasileiro de Administração Pública
Os artigos "Participação, controle Social e corrupção: uma discussão a partir Bourdieu e Tocqueville", da
pós-doutoranda Leice Maria Garcia, e “Políticas públicas e sustentabilidade: uma análise da política agrícola
no Brasil” da mestra Adriana Bicalho do professor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio e da doutoranda
Mariana Caeiro foram aprovados para apresentação no V Encontro Brasileiro de Administração Pública,
ocorrido em junho de 2018 em Viçosa/MG.

X ENAPEGS
Artigos das doutorandas Mariana Caeiro, Daniela Viegas, do doutorando Lucas Givisiez e do professor Armindo Teodósio foram aceitos para apresentação no X ENAPEGS - Encontro Nacional de Pesquisadores em
Gestão Social que aconteceu em Juazeiro do Norte/CE.

Riquezas Compartilhadas
A professora Liliane Guimarães e a doutoranda Paula Pessoa de Castro Gentil apresentaram, no seminário
Franco-brasileiro “Riquezas Compartilhadas: o que realizamos”, os resultados de pesquisa sobre governança
territorial nos municípios do Alto Paraopeba . No mesmo seminário, o aluno de doutorado Paulo Siffert e o
aluno de mestrado Luiz Antônio dos Santos apresentaram suas pesquisas em forma de poster. Os resultados
obtidos são decorrentes das pesquisas realizadas no âmbito do projeto Riquezas Compartilhadas, composto
por professores/pesquisadores da UFMG, UFU, PUC Minas e das Universidades francesas de Lille e Valenciennes.
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ONG Programa Bom Aluno
O professor Walter Mswaka, da Universidade de Huddersfield, visitou o Programa Bom Aluno, ONG que
beneficiou a doutoranda Mariana Caeiro e onde ela atualmente trabalha. A visita foi uma das atividades organizadas pelo professor Armindo Teodósio que vem desenvolvendo, com Walter Mswaka, pesquisas relacionadas a empreendimentos sociais. Ele ainda apresentou os avanços da pesquisa que realiza em parceria com
o professor Armindo Teódosio e o doutorando Vander Aguiar sobre a experiência da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) na reabilitação de pessoas em cumprimento de penas através também da inserção em empresas sociais, em workshop realizado no centro de pesquisa Sustainable and Resilient Communities em abril de 2018.

EMA, EnEPQ e Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica
Onze artigos foram aprovados para apresentação e publicação nos eventos temáticos organizados pela ANPAD no primeiro semestre de 2018: seis artigos no EMA, quatro no EnEPQ e um no Simpósio de Gestão
da Inovação Tecnológica. Participaram como autores dos artigos cinco professores, seis doutorandos, um
mestrando e três ex-alunos do PPGA.
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