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Premiações e Distinções
No início do segundo semestre o PPGA obteve três importantes conquistas. A primeira foi a aprovação de um projeto de pesquisa por entidade de fomento à pesquisa de âmbito internacional. A segunda foi a nomeação de professora do PPGA para prêmio no EnANPAD. E a terceira foi a participação
de professores, alunos e ex-alunos no EnANPAD 2016. Seguem as notícias na íntegra.
a)

O projeto de pesquisa "Vulnerable elderly low-income consumers: a transformative research
on the management of money and credit" receberá apoio financeiro da Association for Consumer Research (ACR), uma das mais importantes instituições ligadas ao campo da pesquisa em
comportamento do consumidor, por meio da Call for Proposals for Transformative Consumer
Research Funding 2016-17 que conta com o apoio da Sheth Foundation. A pesquisa será conduzida pelos alunos de doutorado Gustavo Tomaz de Almeida, Georgiana Luna Batinga, Adriano
de Mendonça Joaquim, pelo mestrando Bruno Medeiros Ássimos, e orientada pelos professores
Marcelo de Rezende Pinto e Ramon Silva Leite.

b)

A professora Ângela Versiani foi indicada ao prêmio de melhor avaliadora dos periódicos RAC e
BAR, ambos patrocinados pela ANPAD.

c)

Totalizando 32 trabalhos, a PUC Minas esteve entre as 10 instituições de ensino que mais tiveram trabalhos aprovados e apresentados no EnANPAD 2016.
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Congressos Internacionais
Professores, alunos e ex-alunos do PPGA têm participado de congressos internacionais, apresentando resultados das pesquisas desenvolvidas no Programa. Algumas participações e ou notícias sobre aprovação de trabalho ocorreram entre julho e setembro.
a)

TMS Algarve 2016 - Oito professores do PPGA tiveram trabalhos aceitos para apresentação
no TMS (Tourism & Management Studies) 2016 a ser realizado na cidade portuguesa de Algarve. Participaram desses trabalhos oito ex-alunos e dois alunos do PPGA.

b)

EGOS 2016- O trabalho "Reframing the right to the city of the waste pickers: Social movements, government and corporations in the urban solid waste management in Brazil” foi
apresentado no 32nd European Group of Organization Studies (EGOS), realizado em
Nápoles, Itália. O trabalho foi escrito pelo professor do PPGA Armindo de Souza Teodósio
em conjunto com as professoras Sylmara Gonçalves Dias e Maria Cecília Loschiavo dos Santos, ambas da USP.

c)

International Society for Third-Sector Research- O aluno de doutorado e professor da PUC
Minas Vander Luiz Aguiar apresentou os trabalhos “Social Enterprise in Urban Agriculture: a
Comparative Study between London and Belo Horizonte” e “Participatory Governance in Urban Agriculture: an Analysis of the Jardim Produtivo and Stamford Hill Cases” no 12º ISTR International Society for Third-Sector Research ocorrido em Estocolmo, Suécia. Os trabalhos
foram escritos em conjunto com o professor e orientador Armindo Teodósio do PPGA e com
o professor Walter Mswaka da University of Huddersfield. Vander também participou do consórcio doutoral que antecedeu a conferência.

d)

AIB Southeast US - O artigo "Connecting International Opportunities to the Internationalization Process of the Firm" escrito pela ex-aluna de mestrado Kátia de Melo Galdino, pelo professor do PPGA Sérgio Fernando Loureiro Rezende e pelo professor da Florida State University foi aprovado para apresentação na Academy of International Business Southeast US, a ser
realizado em novembro, Tampa, Estados Unidos.
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Artigos aprovados no XIX SemeAd – FEA/USP
Sete artigos oriundos do PPGA foram aprovados no XIX Semead – Seminários em Administração,
promovidos pela FEA/USP. Participaram da elaboração dos artigos cinco doutorandos, três mestrandos, quatro ex-alunos do PPGA e dois alunos de cursos de graduação da PUC Minas. Os trabalhos
também contaram com a participação dos professores Marcelo de Rezende Pinto e Ramon Silva Leite. O evento acontecerá em novembro de 2016.

Política Nacional de Resíduos Sólidos
Em agosto, houve outra reunião do Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS) do
PPGA da PUC Minas. Neste dia, a pesquisadora e ativista da promoção de uma gestão de resíduos sólidos urbanos eficiente e inclusiva, Sônia Dias, doutora pelo Departamento de Ciência Política da
UFMG e consultora da organização não-governamental de ação global WIEGO (Women in Informal
Employment: globalizing and organizing), discutiu os desafios advindos da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o avanço da sustentabilidade, da efetividade da gestão de resíduos sólidos urbanos
no Brasil e para a inclusão social e produtiva de coletivos de catadores.

Artigos aprovados no IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais
Três artigos de alunos do PPGA foram aprovados para apresentação no IV Congresso Brasileiro de
Estudos Organizacionais. Um deles é de autoria da doutoranda Georgiana Luna Batinga (orientada do
professor Marcelo de Rezende Pinto) e outros dois foram escritos pela mestranda Mariana Caeiro
(orientada do professor Antônio Moreira Carvalho Neto). O evento acontecerá em Porto Alegre em
outubro.

Comitê da CAPES
O professor Armindo Teodósio participou como consultor convidado pela CAPES da avaliação de novos cursos de mestrado e doutorado da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo submetidos em 2016 (APCN 2016). A reunião ocorreu na CAPES, em Brasília, no período de 16 a 18 de
agosto de 2016.
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Seminário Evolução da Indústria de Cinema
A aluna de doutorado Cinthya Rocha Tameirão foi convidada a apresentar o seminário "Ligações Preferenciais e Evolução da Indústria de Cinema" no GIARS - Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Análise de Redes Sociais coordenado pelo professor do departamento de Sociologia da UFMG Silvio Saleg Higgins. Participaram do seminário o orientador e a co-orientadora da tese de doutorado, respectivamente professores Sérgio Fernando Loureiro Rezende (PPGA PUC Minas) e Luciana Pereira de
Assis (UFVJM).

Palestra sobre Gestão do Conhecimento na Escola do Legislativo de MG
O professor Rodrigo Baroni de Carvalho proferiu, em julho de 2016, uma palestra sobre o tema
"Gestão e Mapeamento Estratégico do Conhecimento" na Escola do Legislativo, entidade vinculada à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG). O evento contou com aproximadamente
80 servidores públicos, tendo tido também a participação de gestores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

VIII Encontro Nacional de Estudos de Consumo
Onze artigos oriundos do PPGA foram aprovados no VIII Encontro Nacional de Estudos de Consumo
que acontece simultaneamente com o II Encontro Latino-americano de Estudos de Consumo. Participaram da elaboração desses trabalhos nove doutorandos, dois mestrandos, três alunos de graduação e
uma ex-aluna do PPGA, além do professor Marcelo de Rezende Pinto. Os eventos acontecerão no
Rio de Janeiro em novembro.
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