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A história do PPGA é também a história dos seus ex-alunos.  

 

Juliana foi aluna de graduação da PUC Minas no curso de Administração. Foi também aluna de mestrado em 

uma das primeiras turmas do PPGA, tendo sido orientada pelo professor Antônio Moreira de Carvalho Neto. 

Logo após o doutorado em Administração na UFMG, orientada pelo professor Allan Claudius Barbosa, Julia-

na retornou ao PPGA para realizar o pós-doutorado, novamente sob a orientação do professor Antônio.  

 

Juliana organizou um livro sobre mulheres profissionais e participou de outro livro sobre carreira executiva. 

Também publicou artigos em periódicos e apresentou trabalhos em congressos sobre temas correlatos. Atual-

mente, ela atuava como professora e consultora na Fundação Dom Cabral e participava ativamente 

do NERHURT - Núcleo de Estudos em Recursos Humanos e Relações de Trabalho do PPGA.  

 

Nestas linhas reside a saudade dos professores, funcionários, alunos e ex-alunos do PPGA que conheceram 
Juliana.  

Homenagem a Juliana Oliveira Andrade  
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AOM 2017 
 

Dois artigos assinados por professores e ex-alunos do PPGA foram aprovados para o encontro da Academy 

of Management 2017 a ser realizado em Atlanta entre 4 e 8 de agosto. O artigo “The role of strategy ma-

king in organizational learning” foi elaborado pelos professores Ângela Versiani e Sérgio Fernando Loureiro 

Rezende em conjunto com a ex-aluna Ana Thereza Novaes Magalhães e Samir Loft Vaz da Fundação Dom 

Cabral. Já o artigo “Market and internationalization knowledge in entrepreneurial internationalization pro-

cess” é resultado da colaboração do professor Sérgio Fernando Loureiro Rezende com a ex-aluna do PPGA 

e atualmente doutoranda na Florida State University, Kátia de Melo Galdino, e com o professor da Florida 

State University, Bruce Lamont.  

 

Grupo de Trabalho sobre Resíduos Sólidos 
 

O professor do PPGA Armindo Teodósio e as professoras da USP Sylmara Gonçalves-Dias e Gina Rizpah 

Besen irão coordenar o grupo de trabalho sobre resíduos sólidos do VII Encontro Nacional da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. O evento será realizado em Natal entre 8 

e 11 de outubro.   

 

 

Workshop de Gestão do Conhecimento 

 

Apoiado pelo SENAI, o professor Rodrigo Baroni conduziu um workshop de Gestão do Conhecimento pa-

ra funcionários das áreas de recursos humanos, planejamento e tecnologia da informação da FIEMG 

 

 

Projeto FAPEMIG - Internalização do Conhecimento 
 

O professor José Márcio de Castro e a ex-aluna de doutorado, Luciana Branco Penna, tiveram aprovado 

pela FAPEMIG o projeto de pesquisa intitulado "A internalização de conhecimento como uma medida efe-

tiva de avaliação de resultados em transferência de conhecimento tecnológico interfirmas". 

 

 

Colunista de Exame 
 

Fabian Salum, aluno de doutorado e orientando do professor Humberto Elias Lopes, recebeu convite para 

ser colunista da EXAME. O primeiro artigo, publicado no portal da revista, aborda a teoria RBV e o mo-

delo de atributos VRIO associado aos recursos da empresa. Sobre esse assunto, Fabian assistiu uma palestra 

no INSEAD com o próprio formulador do modelo, Jay Barney. 

http://portal.pucminas.br/pos/administracao/index-link.php?arquivo=noticia&pagina=4002&codigo=2993
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Premiação de Discente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorrendo com 187 projetos, o ex-aluno Leandro Peters Heringer, orientando do professor  

Rodrigo Baroni, recebeu Menção Honrosa pelo projeto “Farmácia de Todos em suas Mãos” no prêmio Ino-

va Minas realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com apoio da Fundação João Pinhei-

ro. 

 

 

Artigo no INSEAD e Participação na OECD 

 

O aluno de doutorado, Fabian Salum, orientando do professor Humberto Elias Lopes, está realizando o 

doutorado sanduíche no INSEAD. Neste período, ele publicou no portal da instituição francesa o artigo 

“Estratégias competitivas e modelos de negócios”, sendo um dos mais acessados. Recentemente, ele tam-

bém participou de seminário na OECD, realizado em Paris, ministrando palestra sobre a criação de métri-

cas que possam medir o impacto dos negócios sobre o bem estar da população. 

http://portal.pucminas.br/pos/administracao/index-link.php?arquivo=noticia&pagina=4002&codigo=3004
http://portal.pucminas.br/pos/administracao/index-link.php?arquivo=noticia&pagina=4002&codigo=3047
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Oficinas de Gestão da Inovação 
 

O professor Rodrigo Baroni ministrou quatro oficinas de Gestão de Inovação Tecnológica para a Diretoria 

de Pesquisa, Diretoria Industrial, Diretoria de Planejamento e Diretoria Laboratorial da FUNED (Fundação 

Ezequiel Dias). As oficinas fazem parte de um projeto financiado pela FAPEMIG que tem como objetivo 

apoiar a formação e capacitação de recursos humanos dos órgãos e entidades da administração direta e indi-

reta do Estado de Minas Gerais.  

 

Doutorado Sanduíche - Universidade de Uppsala 

 

O aluno de doutorado, Sylvio Leal Barbosa, orientando do professor Sérgio Fernando Loureiro Rezende 

está realizando o doutorado sanduíche na Universidade de Uppsala, Suécia. Ele está sendo orientado pelo 

professor Ulf Holm. Apoiado pela CAPES, o doutorado sanduíche iniciou-se em março e termina em se-

tembro de 2017. 

http://portal.pucminas.br/pos/administracao/index-link.php?arquivo=noticia&pagina=4002&codigo=3002

