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Conceito 5 na Avaliação da CAPES
O PPGA obteve o conceito 5 na última avaliação da CAPES. Tal conceito projeta o PPGA PUC Minas como o melhor programa de pós-graduação em Administração da região metropolitana de Belo Horizonte e um
dos dois melhores programas de pós-graduação em Administração do estado de Minas Gerais. Além disso,
nacionalmente, o PPGA PUC Minas compõe o seleto grupo dos 25% programas mais bem avaliados da área
de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo.
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Minicurso em Pesquisa Qualitativa
O professor José Márcio de Castro esteve no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde conduziu um minicurso para mestrandos e professores sobre "Validade e Confiabilidade em Estudos de Casos Qualitativos".

Professor José Márcio

Workshops do NUPEGS
O NUPEGS, Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social, coordenado pelo professor Armindo Teodósio, patrocinou dois workshops. O primeiro tratou de avaliação de artigos para revistas científicas, enquanto o segundo contou com a participação da professora Candice Vidal e Sousa do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da PUC Minas. Neste workshop foram discutidas as pesquisas urbanas diante das novidades epistemológicas.

Concurso na UNIP
O ex-doutorando do PPGA, Victor Correa, passou em concurso e passa a integrar o Núcleo de Docentes
Permanentes (NDP) do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Paulista (UNIP)
(mestrado), em São Paulo-SP. O programa possui como área de concentração as Redes Organizacionais,
composta por duas linhas de pesquisa: “Estratégias e Operações em Redes” e “Abordagens Sociais nas Redes”.
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Artigos de Doutorando e Pós-doutorandos
- O artigo do doutorando Oswaldo Ferreira Barbosa Júnior e da professora Simone Costa Nunes "Proposta
de índice de maturidade em gestão inclusiva: nova metodologia deve facilitar a comunicação com as empresas e a definição de estratégias e investimentos" foi aprovado para apresentação no IV SINGEP - Simpósio internacional de Gestão de Projetos, Inovação e sustentabilidade.

- A doutoranda Marinette Santana Fraga participou do XXVIII Encontro Nacional dos Cursos de Graduação
em Administração — ENANGRAD que aconteceu na Escola Nacional de Administração e Economia da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/ENAE), em Brasília/DF, com a apresentação do artigo "Variáveis do grau
de internacionalização e formas de inserção no mercado externo".

- Leice Maria Garcia, pós-doutoranda do PPGA, sob orientação do professor Armindo dos Santos de Souza
Teodósio, apresentou dois trabalhos em congressos internacionais. No primeiro evento, na Conferência
2017 do European Group for Public Administration (EGPA), em Milão, apresentou o artigo “Approaching
systemic corruption as an issue of collective action: a comparative analysis of the cases of Brazil, Sweden
and Italy”. No segundo, VIII Congreso Internacional GIGAPP 2017, apresentou o artigo “Ação coletiva,
espaços deliberativos e controle da corrupção: uma análise dos desafios das iniciativas da sociedade civil em
contexto brasileiro”.

- O pós-doutorando Mathieu Fruleux participou do 7eme Congrès de l'Association Française d'Economie
Politique, em Rennes, tendo apresentado dois trabalhos: "Structure de gouvernance de l'agriculture familiale et coalitions socio-politiques au Brésil : analyse de la formation d'un mode de développement dépendant à l'aune d'une approche sociétale des régulations méso-économiques. Le cas du territoire de la Baia da
Ilha Grande" (Rio de Janeiro)" e "Flourishing seeds of regression: the myth of agribusiness sustaining a developmental coalition in Brazil. A case-study of the sugarcane chain and territories."
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Practical Community in Business Model
O professor Humberto Elias Garcia Lopes participou do lançamento da Practical Community in Business
Model (www.practicalbusinessmodel.com), patrocinada pela Fundação Dom Cabral. Iniciativa do doutorando Fabian Ariel Salum, essa comunidade congrega altos executivos de grandes empresas como Rio Tinto, MRV, ePharma, entre outras, além de professores da FGV-SP. A ideia da comunidade surgiu da tese de
doutorado do Fabian. Além do professor Humberto e do próprio Fabian, fazem parte da equipe da Comunidade a doutoranda Karina Garcia Coleta e a ex-aluna do PPGA, Dalini Ferraz.

Dalini Ferraz, Professor Humberto Elias, Fabian Salum e Karina Coleta

CRANET e EGOS
O professor Antônio Carvalho Neto esteve em dois eventos internacionais no mês de julho, na cidade de
Copenhague, na Dinamarca. O primeiro foi o encontro da rede internacional de pesquisa CRANET sobre
Relações de Trabalho e Recursos Humanos, composta por pesquisadores de universidades de 25 países,
representando a equipe brasileira com o colega professor André Fischer da USP. O segundo foi o XXX
Congresso do EGOS - European Group of Organization Studies, onde foi apresentado o artigo "Immigrant
inclusion in the Brazilian labor market: facing the language barrier", em co-autoria com a professora do
PPGA Carolina Mota Santos e quatro alunos de doutorado: Fernanda Versiani, Mariana Caeiro, Kelly Pellizari e Gustavo Abreu.
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Doutorando em Estágio na UFRJ
O doutorando Luiz Antônio Matos do Carmo, orientando do professor Marcelo de Rezende Pinto, passará
o segundo semestre de 2017 cursando disciplinas e participando dos grupos de pesquisa no Programa de Pós
-graduação em Administração do COPPEAD/UFRJ no Rio de Janeiro. Essa é uma das iniciativas que faz
parte das ações de aproximação e integração entre grupos de pesquisas ligados às temáticas de Cultura e
Consumo de diversas instituições brasileiras.

Doutorado Sanduíche na Inglaterra e na Colômbia
- O aluno de doutorado Vander Aguiar, orientando do professor Armindo Teodósio de Sousa, está fazendo
o doutorado sanduíche na Universidade de Huddersfield, Inglaterra, sob a orientação do professor Walter
Mswaka. Como parte do sanduíche, ele irá fazer a coleta de dados sobre comunidades que sustentam a agricultura em Londres.
- Como parte de suas atividades durante seu doutorado sanduíche na Universidade de Medellin, Colombia,
a doutoranda Márcia Nogueira Amorim foi convidada a realizar palestras para mais de 100 líderes femininas
na cidade de Popayán, departamento de Cauca. Na oportunidade, Márcia abordou o tema “Teto de Vidro”
levando as líderes a refletirem sobre as barreiras que enfrentam em suas carreiras a fim de contribuir para o
levantamento de propostas de intervenção, organizadas pelas mulheres da região.

Artigos no SEMEAD 2017
Quinze artigos de autoria de professores, alunos e egressos do PPGA foram aprovados para apresentação no
SEMEAD 2017. Participaram como autores dos artigos sete professores, quatorze doutorandos, quatro
mestrandos e três egressos do PPGA.

Palestra em Seminário de Extensão
O professor Roberto Patrus participou como palestrante na mesa redonda "Cri(s)e, educação e extensão:
formando profissionais do futuro (do presente ou do pretérito)? O evento fez parte do XII Seminário de Extensão Universitária da PUC Minas.
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