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Visitas internacionais 

 

O professor do PPGA Humberto Elias Garcia Lopes visitou o INSEAD, França, a convite do professor Javier 

Gimeno, da linha de pesquisa de estratégia. Na ocasião, ele foi ciceroneado pelo aluno de doutorado do 

PPGA, Fabian Salum, que está fazendo seu doutorado sanduíche nessa instituição. Em seguida, o professor 

Humberto foi à Lisboa, visitar a NOVA School of Business and Economics. Nessa instituição, ele se reuniu 

com seu vice-diretor, professor João Amaro e com o professor Afonso Costa. Depois, ministrou seminário 

para alunos de doutorado e mestrado intitulado “Business Models: a new Frontier on Competitive Strategy?”.  

Professor Humberto Elias, doutorando Fabian Salum 
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Palestra sobre empreendimentos sociais  
 

O professor Walter Mswaka, da University Huddersfield, Inglaterra, ministrou uma palestra no PPGA so-

bre empreendimentos sociais no Sri Lanka e também sobre estudos de pós-graduação na Universidade de 

Huddersfield, no Reino Unido. A tradução foi feita por Eduardo Valente, mestre em Administração pelo 

PPGA. A palestra faz parte dos encontros promovidos pelo NUPEGS, Núcleo de Pesquisas em Ética e Ges-

tão Social, coordenado pelo professor Armindo Teodósio. 

 

 

Entrevista no programa Panorama 
 

O pós-doutorando Victor Correa participou como convidado do programa Panorama, da TV Assembleia. 

Ele debateu com Lilian Botelho, analista do SEBRAE, acerca do empreendedorismo por necessidade, um 

dos temas de investigação do NUPERE, grupo de pesquisa coordenado pela professora Gláucia Vale. 

 

 

Livros de professores e alunos do PPGA aprovados para publicação 
 

Dois livros organizados e escritos por professores e alunos do PPGA foram aprovados para publicação pela 

Editora PUC Minas em parceria com a FAPEMIG. O primeiro deles,  organizado pelo professor Antônio 

Moreira de Carvalho Neto e pela doutoranda Fernanda Versiani, tem o título de “Mulheres Profissionais: 

quem é o sexo frágil?”. Já o segundo, organizado pelo professor Marcelo de Rezende Pinto e pela douto-

randa Georgiana Luna Batinga, é intitulado “Cultura e Consumo no Brasil: estado atual e novas perspecti-

vas”. Ambos os livros contam com a participação de outros professores e alunos do PPGA e pesquisadores 

de diversas instituições no Brasil.  

 

 

Aprovação de artigos nos eventos 3Es, EnADI e EnGPR 
 

Nove artigos de autoria de professores, alunos e ex-alunos do PPGA foram aprovados nos três eventos te-

máticos promovidos pela ANPAD em 2017: dois artigos no 3Es, três no EnADI e quatro no EnGPR 
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Workshop sobre história de vida e relatos de pesquisa 
 

O NERHURT, grupo de pesquisa coordenado pelo professor Antônio de Carvalho Neto recebeu a profes-

sora Regina Medeiros, doutora em Antropologia Social e Cultural, para um workshop sobre história de vida 

e relatos de pesquisa. 

 

Combate à corrupção 
 

Em abril, aconteceu o segundo encontro do Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS), do 

PPGA da PUC Minas. Participou do encontro Leice Maria Garia, pós-doutoranda em Administração pelo 

PPGA, doutora em Administração pela CEPEAD/UFMG e Analista da Controladoria Geral da União 

(CGU), discutindo “Combate à Corrupção: desafios da análise em países com corrupção sistêmica”. Conjun-

tamente, ocorreu a primeira feira de trocas do NUPEGS, que visa a partilha de produtos, serviços e conhe-

cimento. 


