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Encontro do IFSAM
O professor Antônio Carvalho Neto esteve na Irlanda, na Universidade de Limerick, para o encontro da diretoria da IFSAM - International Federation of Scholarly Associations of Management, da qual faz parte. Na
ocasião, representou também a ANPAD, que é filiada à IFSAM. O encontro teve como objetivo tratar
da organização do congresso da IFSAM a ser realizado em 2018 em Xangai, na China.
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Consórcio Doutoral
O projeto de tese da aluna de doutorado Daniela Viegas da Costa Nascimento sobre partilha e cidades foi
aprovado para participação no XLI Encontro da ANPAD 2017 no Consórcio Doutoral. A aluna é orientada
pelo professor do PPGA Armindo dos Santos de Sousa Teodósio e coorientada pelo professor Marcelo Rezende, também do PPGA.

Artigos de doutorando
O aluno de doutorado, Reginaldo da Silva Souza, teve dois artigos aprovados para apresentação em congresso. O primeiro deles, "Os impactos da nova lei dos portos na eficiência logística do porto de Santos"
foi aprovado para apresentação na 69ª Reunião Anual da SBPC, enquanto o segundo, "A estrutura do comércio exterior brasileiro e os desafios para os importadores e exportadores", foi aprovado para apresentação no XXVIII ENANGRAD.

ENANPAD 2017
Os professores, alunos e ex-alunos do PPGA tiveram 18 trabalhos aprovados para apresentação no EnANPAD 2017 a ser realizado entre os dias 01 e 04 de outubro em São Paulo. Ao todo participaram 11 professores, 9 alunos de doutorado e mestrado e 7 ex-alunos do PPGA.

International Conference for Small Business
A professora Liliane Guimarães participou do 62º International Conference for Small Business, realizado
em Buenos Aires, Argentina. Em coautoria com ex-aluna do PPGA e professora Paula Salume, do curso de
Administração da PUC Minas, e da professora Norma Rantissi, da Concordia University, do Canadá, foi
apresentado artigo sobre governança de clusters minerários. Com o ex-aluno do PPGA Alexandre de Araújo Castro foi apresentado artigo sobre empreendedorismo corporativo e, em coautoria com a professora
Denise de Castro Pereira, do curso de Administração da PUC Minas, e os alunos do PPGA Paula Pessoa de
Castro Gentil e Luiz Antônio dos Santos Filho, artigo sobre inovação social e processos de desenvolvimento regional em territórios de mineração.
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Oficinas de Aprendizagem na ESPM
O professor Roberto Patrus ministrou duas oficinas de aprendizagem na Academia Nacional de Professores
promovida pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). A primeira oficina abordou a
“Elaboração de plano de ensino aprendizagem com base na Taxonomia de Bloom”. A segunda teve como
tema a “Elaboração de avaliação de aprendizagem alinhada ao planejamento dos objetivos de ensinoaprendizagem, de acordo com a Taxonomia de Bloom”.

ALTEC 2017
O artigo "Os determinantes da internalização do conhecimento em processos de transferência", de autoria
do professor José Márcio de Castro e da ex-aluna de doutorado Luciana Branco Penna, foi aceito para apresentação no XVII Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia ALTEC 2017, que será realizado no México nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017.
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