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O artigo "The Internationalization Process of the Firm 

through an Opportunity Lens", escrito pelo professor 

Sérgio Fernando Loureiro Rezende e pela ex-aluna de 

mestrado Kátia de Melo Galdino ganhou o prêmio de 

melhor artigo da Divisão Acadêmica Estratégia nas Or-

ganizações do XXXIX Encontro Nacional dos Progra-

mas de Pós-graduação em Administração (EnANPAD) 

realizado em Belo Horizonte em setembro de 2015. 

Ely Paiva (Diretor Científico da ANPAD), Sergio Fernando (Professor do 

PPGA), Jorge Carneiro (Coordenador da Divisão de Estratégia em Organiza-

ções), Tomas de Aquino (Presidente da ANPAD) 

A Annual Review of Social Partnership concedeu a 

distinção "Thought Leader in Social Partnership" ao 

professor Armindo dos Santos de Souza Teodósio. A 

publicação internacional recebeu indicações oriundas 

de 13 países que apontavam pesquisadores que desen-

volvem pesquisas e trabalhos considerados pioneiros, 

relevantes e inspiradores em parcerias sociais.  

Certificado ARSP 

Em artigo publicado no número de maio/junho de 2015 da Internext - Revista Eletrônica de Negócios Internaci-

onais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) foi feito um estudo bibliométrico sobre a produção 

acadêmica de autores brasileiros sobre internacionalização. Os resultados apontam a PUC Minas como a primeira 

universidade brasileira e o professor Sérgio Fernando Loureiro Rezende como o autor mais produtivo no período 

de 2001 a 2014. A professora Ângela França Versiani foi indicada como a terceira autora mais produtiva.   

Prêmio e Distinções 
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Encontro do NUPEGS 

Em 29 de outubro foi realizado mais um encontro do NUPEGS - Núcleo de Pesquisa em Gestão Social, co-

ordenado pelo professor Armindo Teodósio, o qual contou com a participação de Maurício Ferreira, execu-

tivo do grupo Holcim, apresentando a política de responsabilidade social e desenvolvimento local da empre-

sa, e de Laura Scheiber, pesquisadora norte-americana, apresentando sua tese sobre aprendizagem em expe-

riências de empreendedores sociais no Brasil.  

Palestra na Colômbia 

"A governança de território minerário no Brasil e os desafios da articulação para o desenvolvimento socioe-

conômico: A experiência dos municípios do Alto Paraopeba - MG" foi o título da palestra proferida pela 

professora Liliane de Oliveira Guimarães, do Programa de Pós-graduação em Administração, como confe-

rencista convidada do V Congreso Internacional de Desarrollo Y Competitividad Y el III Seminario Interna-

cional de Turismo, Sustentabilidad Y Territorio com Visión Global. O evento foi realizado de 07 a 09 de 

outubro, na Universidade de Medellin, Colômbia.  

Encontro de Ensino e Pesquisa 

Foram aprovados seis trabalhos para apresentação 

no V Encontro de Ensino  e Pesquisa em Adminis-

tração a ser realizado em Salvador entre 15 e 17 de 

novembro. Estes trabalhos foram elaborados pelos 

professores Roberto Patrus e Marcelo de Rezende 

Pinto em conjunto com o ex-aluno de doutorado 

Douglas Cabral Dantas, a ex-aluna de mestrado 

Helena Belintani Shigaki, os doutorandos Georgia-

na Luna Batinga, Adriano de Mendonça Joaquim e 

o mestrando Eduardo Bicas Valente. O aluno de 

doutorado Márcio César Franco Santos também 

teve um artigo aceito para apresentação neste con-

gresso.  

Os professores Antônio Moreira de Carvalho Neto, Carolina Maria Mota Santos e Roberto Patrus tiveram 

trabalhos aprovados no V Encontro de Gestão de Pessoas a ser realizado em Salvador entre 15 e 17 de no-

vembro. Um dos trabalhos contou com a participação da doutoranda Viviane Mayrink.  

Encontro de Gestão de Pessoas 

Inovação em Café Empresarial 

O professor Rodrigo Baroni ministrou a pales-

tra  "Inovação: Uma Agenda para Tempos Comple-

xos" em setembro. O evento faz parte do Café Em-

presarial promovido mensalmente pela Assespro-

MG (Associação de Empresas de TI) juntamente 

com a Fumsoft (Fundação Mineira de Software) e o 

SindInfor (Sindicato de Empresas de Informática), e 

tem como objetivo congregar empresários do setor 

de Tecnologia da Informação e debater temáticas 

gerenciais.  
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Comissão da CAPES 

O professor Armindo Teodósio dos Santos foi convidado para participar da reunião da Comissão da CAPES 

na qual foram analisados os pedidos para cursos novos de mestrado e doutorado em administração.  

O doutorando Fabian Ariel Salum, orientando do professor Humberto Elias Garcia Lopes, participou do 

Eden Doctoral Seminar on Advanced Strategic Management com foco em Gestão Estratégica que ocorreu no 

INSEAD, em Fontainebleau, na França. O seminário, que faz parte de uma extensa agenda de eventos ligada 

ao European Institute for Advanced Studies in Management, foi coordenado pelo professor Javier Gimeno.  

Doutorando Participa de Seminário no INSEAD na França 

Fabian Ariel Salum  Doutorando do PPGA no INSEAD (Em pé, o segundo da direita para a esquerda) 

Visita da Professora Mathilde Everaere 

Em agosto, a professora Liliane de Oliveira Guimarães do PPGA, a professora Denise Pereira do departa-

mento de Administração da PUC Minas e a aluna de doutorado Paula de Castro se reuniram com a pesquisa-

dora francesa Mathilde Everaere da l'Université de Lille1 para discutir a experiência francesa na reconversão 

de territórios minerários e conhecer as trocas de boas práticas desenvolvidas pela cooperação Nord Pas de 

Calais/Minas Gerais em termos de reconversão sustentável de território industrial-minerário.  



O Newsletter do PPGA é produzido e editado  pela Secretaria do Programa de Pós– graduação em Administração da PUC Minas 

Sugestões de pauta devem ser encaminhadas para o e-mail do Programa: ppga@pucminas.br  

Programa de Pós-graduação em Administração - PUC Minas 

ENANGRAD 2015 

Página 4 Newsletter do PPGA 

O aluno de doutorado Pedro Augusto Xavier de Assis, orientando da professora Ângela Versiani, participou 

do XXVI ENANGRAD, realizado em Foz do Iguaçu/PR , em outubro. Na ocasião foi apresentado o artigo 

"O Papel das Comunidades de Prática na Produção de Identidade: um estudo etnográfico em comunidade 

quilombola do norte de Minas" escrito conjuntamente com o aluno de graduação, bolsista FIP, Tiago Henri-

que Brandão Rocha.  

O professor Anderson Sant´Anna, da Fundação Dom Cabral, conduziu um workshop no PPGA sobre moti-

vação, satisfação e comprometimento. O workshop foi organizado pelo NERHURT, coordenado pelo pro-

fessor Antônio de Moreira Carvalho Neto.  

Workshop sobre Motivação, Satisfação e Comprometimento 

Coorientação de Doutorado 

A professora Luciana Pereira de Assis do Departamento de Computação da Universidade dos Vales do Je-

quitinhonha e do Mucuri será coorientadora da tese de doutorado desenvolvida pela aluna de doutorado 

Cinthya Rocha Tameirão. Orientada pelo professor Sérgio Fernando Loureiro Rezende, a tese trata sobre a 

evolução de redes na indústria brasileira de cinema.  

Três artigos de autoria de professores do PPGA foram aprovados para apresentação no XXVIII SEMEAD – 

Seminários em Administração da FEA-USP. Os artigos foram assinados pelos professores Marcelo de Rezen-

de Pinto e Ramon Silva Leite, pelos doutorandos Adriano de Mendonça Joaquim, Georgiana Luna Batinga, 

Matheus Lemos de Andrade e Sara Pimenta Resende e pelo mestrando Rodrigo Rabello.  

SEMEAD 2015 


