
Programa de Pós-graduação em Administração - PUC Minas 

abril/maio de 2016 Ano 2 nº2 

Newsletter do PPGA 

O professor do PPGA Antônio Moreira de Carvalho Neto (quarto da esquerda para direita) na Harvard University 

O artigo “O perfil de idosos frequentadores de shopping centers e a relação bem-estar e compras” de au-
toria dos professores Marcelo de Rezende Pinto e Ramon Silva Leite e dos doutorandos Adriano de Men-
donça Joaquim e Matheus Lemos de Andrade é um dos finalistas do 20º Prêmio Excelência em Varejo 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR). Os arti-
gos finalistas compõem um livro editado pela Saint Paul Editora. 

Artigo Finalista no 20º Prêmio Excelência em Varejo 

O professor Antônio Moreira de Carvalho Neto proferiu palestra sobre pesquisa qualitativa para os alu-

nos do curso Portuguese 59 - Portuguese and the Community da Faculty of Arts and Science da Harvard 

University a convite do professor Everton Vargas da Costa. 

Palestra sobre Pesquisa Qualitativa em Harvard 

http://www.harvard.edu/
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Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 

Três artigos escritos por professores do PPGA, alunos e ex-alunos foram apresentados no IX Encontro 
de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, realizado de 16 a 18 de março na 
Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os artigos foram assinados pelas professoras Ângela 
Versiani, Gláucia Vale e Liliane Guimarães juntamente com a aluna de doutorado e professora da PUC 
Minas Paula Karina Salume e os ex-alunos Andreia Karolina Lobo e Alexandre Araújo Castro. Os arti-
gos tratam sobre recursos em parques tecnológicos, análise de clusters baseada em sistemas dinâmicos e 
empreendedorismo corporativo.  

O professor Armindo dos Santos de Souza Teodósio ministrou a palestra "Terceiro Setor: articulação 

em redes" em Vitória (ES) no fórum Fundaes -Federação das Fundações e Associações do Espírito San-

to. 

Palestra no Fórum Fundaes 

Lideranças de Tema no SEMEAD – FEA/USP 

O  professor Marcelo de Rezende Pinto foi convidado pela coordenação da área de marketing dos Semi-

nários em Administração (SEMEAD),  promovidos  anualmente pela FEA/USP, para ser líder do tema 

“Comportamento do Consumidor – Estudos Qualitativos Indutivos”. Nesse mesmo evento, o professor 

Rodrigo Baroni é líder do tema “ Gestão Estratégia de TI e Governança de TI”. 

ENEO 2016 

Entre os dias 15 e 17 de maio foi realizado em Belo 

Horizonte o IX Encontro de Estudos Organizacio-

nais (ENEO). Sete trabalhos foram aprovados com 

os seguintes temas: imersão social e inovação, parti-

dos políticos, liderança, campo organizacional, pro-

fissionais invisíveis, comunidades de prática e cons-

trução de negócios sociais. Participaram dos traba-

lhos os professores Ângela Versiani, Antônio Car-

valho Neto, Armindo Teodósio, Gláucia Vale, Ro-

drigo Baroni e Sérgio Rezende, os alunos de douto-

rado Wilquer Ferreira e Antônio Genilton, a aluna 

de mestrado Mariana Caeiro, os ex-alunos de dou-

torado Antônio Silva e Maria Flávia e os ex-alunos 

de mestrado Antônio Carlos e Cássio Silva.  

EMA 2016 

O VIII Encontro de Marketing foi realizado em 

Belo Horizonte entre os dias 15 e 17 de maio. 

Os professores Marcelo Rezende e Ramon Silva 

juntamente com os alunos de doutorado Adria-

no Joaquim e Georgiana Batinga e ex-alunos de 

mestrado Rafael Correa e Aryane Máximo tive-

ram três trabalhos selecionados para apresenta-

ção cujos temas estão relacionados ao compor-

tamento do consumidor. 
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O Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS), coordenado pelo professor Armindo dos 

Santos de Souza Teodósio,  realizou dois encontros nos meses de abril e maio. No primeiro, recebeu a 

Analista de Finanças e Controle na Controladoria-Geral da União, Leice Maria Garcia, que apresentou a 

experiência da Controladoria-Geral da União no fomento à implantação e funcionamento de Observató-

rios Sociais em Minas Gerais. No segundo, a Gerente da Área de Oncologia Pediátrica do Instituto Desi-

derata, Laurenice Pires, relatou a experiência na implementação de uma política de promoção do diag-

nóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Nesses encontros, os doutorandos Carlos Eduardo Costa, Da-

niela Viegas e Vander Luiz Aguiar apresentaram seminários sobre metodologia na área de gestão social.  

ENCONTROS DO NUPEGS 
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