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Visita à Universidade de Uppsala e à Manchester Business School
Com recursos do PPM (Programa Pesquisador Mineiro) da FAPEMIG, os professores Liliane Guimarães e Sérgio
Rezende visitaram, em junho, a Universidade de Uppsala, na Suécia, e a Manchester Business School, sediada em
Manchester, Inglaterra. Na oportunidade, foram discutidas pesquisas desenvolvidas por ambos os professores no
âmbito do PPGA, bem como possibilidades de intercâmbio de estudantes de doutorado e realização de pesquisas
conjuntas. Na Universidade de Uppsala, eles foram recebidos pelos professores Mats Forsgren e Ulf Holm, enquanto o professor Luís Araujo foi o anfitrião na Manchester Business School.

Universidad de Uppsala

Encontro da Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS)
Entre os dias 18 e 19 de maio, aconteceu o Encontro da Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS). O evento
foi realizado no PPGA, com o apoio do NUPEGS (Núcleo de Pesquisa em Gestão Social), que é coordenado pelo
professor Armindo Teodósio. O RGS contou com a participação de 33 acadêmicos de todo o país, entre professores
e estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Também promoveu debates e reuniões entre 16 grupos de pesquisa em gestão social sediados em diversas universidades brasileiras.
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Minicurso de Produção de Artigos
Em junho, o Grupo de Estudos em Estratégias Organizacionais (GESTOR), coordenado
pelo professor Humberto Lopes, promoveu o minicurso “Argumentação e Produção de
Artigos em Administração Usando a Retórica Aristotélica". O minicurso foi conduzido
por Karina Coleta, doutoranda do PPGA. Entre os tópicos abordados estavam as definições de retórica, a construção argumentativa aristotélica e aplicações dos elementos retóricos em textos e discursos na área de administração.

Comitê Científico da Divisão Acadêmica de Ensino e Pesquisa em
Administração e Contabilidade
O professor Roberto Patrus integra o comitê científico da Divisão Acadêmica de Ensino e Pesquisa em
Administração e Contabilidade (EBQ) da ANPAD. O quinto encontro promovido pela EBQ será realizado entre os
dias 15 a 17 de novembro de 2015, na cidade de Salvador. Maiores informações sobre o processo de submissão e
seleção dos trabalhos poderão ser obtidas no site http://www.anpad.org.br/

EGOS 2015

Mineração e Impactos Sociais

O artigo intitulado “Aesthetics in the classroom: Implications for the teaching and learning relationship
between teachers and students unveiled in na interation contexto” foi apresentado, entre os dias 2 e 4 de
julho, no encontro anual do EGOS (European Group
for Organizational Studies) realizado em Atenas. O
artigo é assinado por Márcio Santos, doutorando do
PPGA, e pela professora Simone Nunes. Conta ainda
com a participação dos professores Hélio Arthur Reis
Irigaray e Rajiv Maher

Em maio o Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão
Social (NUPEGS) do PPGA recebeu a visita de Mariana Lyra Galvao, professora e consultora, doutoranda
pelo Instituto de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade da Universidade da Finlândia Oriental para
falar sobre conflitos na mineração e impactos sociais.
Na sequência, Maria Flávia Bastos e Vander Aguiar,
doutorandos em Administração pelo PPGA, fizeram
uma discussão sobre abordagens teóricas sobre empresas sociais.

Sustentabilidade Empresarial na Colômbia
O professor Roberto Patrus, que também é professor visitante do Programa em Administração na Universidad de
Medellín (UDeM), na Colômbia, ministrou a disciplina Sustentabilidade Empresarial entre os dias 30 de maio e 6 de
junho de 2015 na UDeM. Na oportunidade, o professor conduziu um seminário com os alunos do doutorado em Adminstração sobre ensino e pesquisa. O PPGA firmou parceria com a UDeM em 2013 e desde então tem realizado
intercâmbio de professores e alunos de doutorado.
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