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Premiações e Distinções

O artigo intitulado “Investigating the influencers of materialism in adolescence” de autoria dos professores Marcelo de Rezende Pinto e Ramon Silva Leite e do ex-aluno Alisson Oliveira Mota recebeu no TMS Algarve 2016 o “Excellence Paper Award”.
A professora Ângela Versiani foi indicada ao prêmio de melhor avaliadora dos periódicos RAC e
BAR, ambos patrocinados pela ANPAD.
O artigo “As motivações para a utilização dos Portos Secos: um estudo de caso do Porto Seco de
Varginha-MG” do doutorando Reginaldo de Souza foi um dos trabalhos finalistas ao prêmio de melhor artigo do XIII SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.
O doutorando Gustavo Tomaz de Almeida, orientando do professor Marcelo de Rezende Pinto, foi
premiado como o melhor avaliador da área de Marketing e Comportamento do Consumidor no
SEMEAD 2016, promovido pela FEA/USP. A entrega do prêmio aconteceu em uma das sessões do
evento.
A aluna Camila Álvares dos Reis e o professor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio receberam
Menção Honrosa na 24º Premiação do Seminário de Iniciação Científica da PUC MINAS do Coração Eucarístico, pela pesquisa “A política nacional de resíduos sólidos e o direito à cidade: os recicladores na „viração‟ das relações entre atores da sociedade civil, Estado e mercado”. A pesquisa foi
realizada no PPGA e financiada pelo PIBIC/CNPq
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Riquezas Compartilhadas
Na semana de 24 a 28/10 estiveram reunidos, na PUC Minas, os pesquisadores franceses Guillaume Schmitt e Marie Patoux da Universidade de Vincennes e Mission Bassin Minier, respectivamente, que desenvolvem, em conjunto com pesquisadores brasileiros, o projeto de investigação internacional e interinstitucional denominado "Riquezas Compartilhadas". A pesquisa, financiada pela
FAPEMIG e pela região de Nord Pas de Calais, tem as professoras Liliane Guimarães do PPGA/
ICEG e Denise de Castro Pereira, do ICEG como componentes do grupo. O grupo ainda visitou,
para coleta de dados inicial, as cidades de Congonhas e Ouro Branco, bem como Bento Rodrigues,
no município de Mariana.

Primeira fila: Profª Denise de Castro Pereira (ICEG), Profª Rita de Cássia Anselmo (Universidade Federal de Uberlândia), Profª Liliane Guimarães (PPGA/ICEG), Fabiana Araújo (doutoranda de arquitetura na UFMG), Profª Tatiana Ribeiro (UFOP), Luiz Antônio dos Santos Filho
(mestrando do PPGA - PUC Minas)
Segunda fila: Marie Patoux (Mission Bassin Minier - França), Sidney Sobreiro (ex morador de Bento Rodrigues), Prof. Guillaume Schimtt
(Universidade de Vincennes - França).

Da Lama ao Caos
O professor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio coordenou o grupo de trabalho “Da Lama ao
Caos: reflexões sobre a crise socioambiental e as relações Estado-Empresa-Sociedade", no IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais realizado em outubro na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre.
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Minicurso e Palestra na ESPM
A partir do minicurso oferecido em setembro no Encontro Anual da ANPAD, o professor Roberto
Patrus foi convidado a ministrar oficina na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. A atividade, cujo tema foi “A integração entre planejamento, conteúdo e avaliação de um processo de ensino-aprendizagem por meio da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom”, foi realizada no dia 1º de dezembro, com os professores da ESPM. Na oportunidade, o professor também
ministrou a palestra “Ética nos Negócios” para os alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado da instituição.
Trabalhos Aprovados e Apresentados no EnANPAD 2016
Totalizando 32 trabalhos, a PUC Minas esteve entre as 10 instituições de ensino que mais tiveram
trabalhos aprovados e apresentados no EnANPAD 2016.
Aprovação de Artigos de Doutorando em Congresso
O aluno de doutorado, Reginaldo da Silva Souza, orientando do professor Sérgio Fernando Loureiro
Rezende, teve dois artigos aprovados em dois congressos: III Congresso Internacional de Desempenho Portuário e V Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade .
Inserção no Ensino Fundamental
O PPGA da PUC Minas firmou parceria com o Colégio Izabela Hendrix para cooperação entre as
duas instituições. A iniciativa faz parte do projeto de inserção social do PPGA no ensino fundamental
e médio. Como atividade inicial, o professor Roberto Patrus coordenou uma oficina sobre a Taxonomia de Bloom, para os professores do Colégio. Em seguida, o professor ministrou o minicurso “A
Arte de Educar”, para professoras do Ensino Básico.
Palestras na UFMG e na UFT
O professor Armindo dos Santos de Sousa Teodósio ministrou duas palestras durante o mês de outubro. Participando da 9ª Discussão Temática sobre Responsabilidade Social no PET, Programa de Educação Tutorial do Curso de Administração da UFMG, ele ministrou a palestra: "Nem mais um minuto de silêncio". A outra palestra, intitulada "Parcerias Intersetoriais entre Estado, sociedade civil e
empresas ocorreu no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, da Universidade Federal do Tocantins.
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Palestra para Professores da PUC Minas
Em dezembro, o professor Roberto Patrus, ministrou a palestra "Ética e Felicidade" para os professores da PUC Minas na Semana de Avaliação e Planejamento. A atividade foi patrocinada pelo Departamento de Educação e foi oferecida a todos os professores.
Edital Universal CNPq
O professor Sérgio Fernando Loureiro Rezende faz parte da equipe do projeto “Ambidestria e internacionalização de empresas no setor de software brasileiro” recentemente aprovado pelo CNPq na
chamada Edital Universal 1/2016. Coordenado pela professora Suzana Braga Rodrigues da Universidade FUMEC/Eramus University, o projeto ainda conta o apoio da British Academy of Management
e do ERIM-Erasmus Institute of Management na Holanda.
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