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Dando prosseguimento ao acordo de cooperação com
a University of Huddersfield na Inglaterra, o professor Armindo Teodósio realizou em julho um workshop
sobre empresas sociais no Brasil na business school desta
universidade.

O professor Armindo Teodósio e Vander Aguiar,
doutorando do PPGA, participaram, em julho, da
conferência EMES em Helsinque na Finlândia. Eles
apresentaram trabalhos sobre empresas sociais, agricultura urbana e familiar e cooperativas de reciclagem.

Professores Walter Mswaka e Armindo Teodósio

No início de agosto, Júnia Guerra, ex-aluna de
doutorado do PPGA, Danusa Coutinho, ex-aluna
de mestrado do PPGA e o professor Armindo
Teodósio apresentaram trabalhos na conferência
latinoamericana da International Society for Third
Sector Research, realizada em Porto Rico. Os
trabalhos foram produzidos em parceria com Yasmine Mansur, doutoranda do PPGA.

Professor Armindo Teodósio e doutorando Vander Luiz
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Academy of Management
Em agosto, o professor Antônio Moreira de Carvalho Neto participou do congresso da Academy of Management realizado em Vancouver, Canadá. Considerado o maior e mais importante encontro de pesquisadores de
administração, o professor participou de workshops sobre publicação de artigos, sessões de mesa redonda de
apresentação de artigos e também encontrou com pesquisadores da rede internacional de pesquisa CRANET da
qual é integrante.

Professor Antônio Moreira Carvalho Neto

Doutorado sanduíche no Canadá
A doutoranda do PPGA, Sara Pimenta Resende, orientada pelo professor Marcelo de Rezende Pinto, iniciou em
julho seu estágio de doutorado sanduíche na Schulich Business School na York University, em Toronto, no Canadá. A doutoranda será coorientada no período de doze meses pelo professor Russell Belk, considerado uma
das autoridades mundiais no campo da CCT (Consumer Culture Theory).
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Livro Pesquisa e Desenvolvimento
A ex-aluna do PPGA, Adriana Carvalho de Menezes Dendena, lançou o
livro "Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): um modo de gestão ideal". Atualmente professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais , o livro é baseado na sua dissertação de mestrado. A
professora Liliane de Oliveira Guimarães foi a orientadora do trabalho.

Entrevista no MG TV
O professor Antônio Moreira de Carvalho Neto foi entrevistado pelo MG TV da TV Globo no dia 07 de junho
a fim de comentar sobre a medida provisória editada pelo Governo Federal. Tal medida teve como objetivo
atenuar o efeito da crise econômica na taxa de desemprego por meio da redução dos salários e da jornada de
trabalho.

EnANPAD 2015
O PPGA teve catorze trabalhos aprovados no EnANPAD 2015. O evento será realizado entre os dias 13 e 16 de
setembro, em Belo Horizonte. Participaram desses trabalhos doze professores, sete alunos de doutorado, três
alunos de mestrado e uma aluna de pós-doutorado. Sete ex-alunos do PPGA também participaram dos artigos
aprovados, os quais abrangeram diversos temas das três linhas de pesquisa do Programa.

Consórcio Doutoral
O projeto “Gestão do Conhecimento no Contexto da Administração Hospitalar: Proposta de Modelo Conceitual Integrativo para a Gestão do Corpo Clínico” do doutorando do PPGA Vinícius Pereira de Souza, orientado
pelo professor Rodrigo Baroni de Carvalho e o projeto “O Enredo da Estética na Relação Ensino-Aprendizagem
e suas Implicações nas Competências Docentes Reveladas no Meio Interacional” do doutorando do PPGA Márcio César Franco, orientado pela professora Simone Costa Nunes, foram aprovados para apresentação no Consórcio Doutoral do EnANPAD 2015.
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IAM Conference 2015
Três artigos de autoria de professores do PPGA foram aprovados para apresentação no 9th Conference of the
Iberoamerican Academy of Management. Dois deles foram assinados pelos professores Marcelo de Rezende Pinto e Ramon Silva Leite, pelos doutorandos Adriano de Mendonça Joaquim e Matheus Lemos de Andrade e pela
ex-aluna Aryane Máximo. O terceiro trabalho, de autoria do professor Rodrigo Baroni de Carvalho, contou
com a participação dos professores Luiz Antônio Joia e de Gustavo Guimarães Marchisotti, ambos da FGV-RJ. A
conferência acontecerá no Chile em dezembro de 2015.

MINICURSOS NO PPGA
Software Mendeley
O aluno de mestrado do PPGA Wagner Vicente Diniz, orientando do professor Ramon da Silva Leite, ministrou o minicurso “Utilização do software Mendeley para gerenciamento de referências e otimização da produção científica”.
Elaboração de Questionários
Em setembro terá início o minicurso “Elaboração de Questionário”. O minicurso será ministrado pelo coordenador do GESTOR: Grupo de Estudo em Estratégias Organizacionais Grupo de Pesquisa e professor do
PPGA Humberto Elias Garcia Lopes.
Software NVivo
A linha de Inovação e Conhecimento do PPGA deu início ao minicurso sobre utilização do software NVivo
com a participação dos professores e dos alunos desta linha de pesquisa.
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