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O professor Antônio Moreira de Carvalho Neto acaba de lançar o livro Mulheres Profissionais 

e suas Carreiras sem Censura. A obra, organizada por ele e pela ex-aluna do PPGA e profes-

sora da Fundação Dom Cabral Juliana Oliveira Andrade, é uma publicação da editora Atlas e 

trata da trajetória de mulheres de classe média e alta e suas carreiras, com base em diversas 

pesquisas realizadas com cerca de duas mil mulheres profissionais. No livro, é discutida a tra-

jetória dessas mulheres e é apresentado o contexto do mercado de trabalho no País.  

Lançamento de Livro sobre Mulheres 

3Es - 2015 

Os professores Ângela França Versiani, Humberto Elias 

Garcia Lopes, Rodrigo Baroni de Carvalho e Sérgio Fer-

nando Loureiro Rezende tiveram artigos aceitos para apre-

sentação no 3Es que será realizado em Brasília (DF) no 

mês de junho. Nestes artigos houve a participação de Ana 

Thereza Novaes Magalhães, André Limp e Lucas de Carva-

lho Marinho Teixeira, ex-alunos do mestrado e doutorado 

do PPGA. 

Nova Professora do PPGA 

A Professora Carolina Maria Mota Santos passa a integrar a 

equipe de professores do PPGA para a linha de pesquisa 

Pessoas, Trabalho e Sociedade. A professora fez o mestrado 

e doutorado em administração no PPGA, e é professora do 

Departamento de Psicologia da PUC Minas. 

O trabalho “The proposition of a multidimensional theoretical framework: a suggestion for the measurement of effective 

results for transfer of knowledge” foi aceito para apresentação na Conferência de Pesquisadores de PLS, que ocorrerá em 

Sevilha, Espanha, entre os dias 16 e 19 de junho. De autoria da doutoranda Luciana Branco Pena, do Professor José Márcio de 

Castro e da Professora Adelaide Maria Baeta, o artigo contém uma proposta teórica para analisar a efetividade da transferên-

cia interfirma de conhecimentos . 

Second International Symposium on Partial Least Squares Path Modelling 
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Doutorado Sanduíche no Canadá Bolsa de Produtividade 1D 

A bolsa de produtividade do professor Antônio Moreira 

de Carvalho Neto foi renovada pelo Conselho Nacional de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia (CNPq), com 

vigência a partir de março de 2015. No processo de reno-

vação, o CNPq considerou que a elevada produtividade e 

a expressiva atuação acadêmica do professor justificavam 

uma promoção de nível: de 2 para 1D.   

A aluna de doutorado do PPGA, Paula Karina Salume, ori-

entanda da professora Liliane de Oliveira Guimarães, retor-

nou do Canadá, onde permaneceu por quatro meses, reali-

zando seu programa sanduíche na Universidade de Concór-

dia, Montreal. Neste período, além de participar de semi-

nários na Universidade de Concórdia, a aluna trabalhou na 

análise de um dos seus casos de pesquisa, que tem por obje-

tivo analisar a governança de arranjos produtivos de gemas 

e joias. 

O professor José Márcio de Castro e a doutoranda Luciana Branco Pena tiveram o artigo “A internalização do conhecimento 

como medida efetiva de resultados em transferência de conhecimento interfirmas: uma proposta de framework teórico” aceito 

para apresentação na Conferência de Sistemas de Informação e Gestão de Tecnológica. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 22 

de maio na Faculdade de Administração da USP – São Paulo. 

O artigo "Learning networks organized by business schools" 

foi aprovado para apresentação no 31st EGOS Colloquim a 

ser realizado em Atenas, Grécia, entre os dias 2 e 4 de ju-

lho. O artigo é assinado pela Professora Ângela Versiani e 

pelos professores Pedro Ferraz dos Santos (FDC), Samir 

Lofti (FDC) e Plínio Monteiro (UFMG). O artigo trata so-

bre o aprendizado das empresas que participam da rede 

PAEX/FDC. 

Esta é a terceira vez consecutiva que a Professora Ângela 

Versiani tem um artigo aprovado no EGOS Colloquim.  

Anteriormente, ela participou dos congressos que ocorre-

ram em Montreal (2013) e Roterdã (2014). 

International Conference on Information Systems and  Technology Management 
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A Divisão de Marketing, da Associação Nacional dos Pro-

gramas de Pós-graduação e Pesquisa em Administração – 

ANPAD e a Revista Economia & Gestão, da PUC Minas, 

lançam uma edição especial para publicação de artigos 

envolvendo as temáticas “Marketing e Sociedade”. O obje-

tivo é disseminar o conhecimento e promover a divulga-

ção de estudos que contribuam de forma significativa e 

reflexiva para o campo do marketing no Brasil envolvendo 

a temática abordada.  A previsão da publicação dessa edi-

ção especial é segundo semestre de 2015. 

EGOS 2015 Revista E&G - Edição Especial 


