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Prêmios e Distinções
- A tese defendida no PPGA PUC Minas, “Pastores como empreendedores: análise sob perspectivas comportamental e relacional”, do ex-douorando Victor Silva Corrêa, sob a orientação da professora Gláucia Maria
Vasconcellos Vale, ganhou o concorrido Prêmio CAPES de Tese, da Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, do ano de 2016. A tese, que venceu como a melhor do Brasil naquela
área, concorreu com outros trabalhos de universidades de todo o país.

- O artigo "Interdependencies within and between international trajectories of the firm" foi finalista ao prêmio de melhor trabalho da Divisão Estratégia em Organizações do XLI Encontro Anual da ANPAD. Participaram da elaboração do artigo a ex-doutoranda Viviane Martins, o professor do PPGA Sérgio Fernando Loureiro Rezende e os professores da UNB, Herbert Kimura e Santiago Ravassi.
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Mestrandos e Doutorandos em Congressos
- O mestrando João Paulo Moreira Silva participou do

- A aluna de mestrado Patrícia Becker teve dois arti-

XXII CONAD – Congresso Nacional de Administra-

gos aprovados para apresentação no XXII Congreso

ção, em Goiânia, com a apresentação do artigo

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado

“Economia Criativa: uma análise sobre a percepção

y de la Administración Pública, realizado em Madri

dos formandos em Administração acerca do mercado

entre os dias 14 e 17 de novembro. O primeiro é inti-

criativo e suas mudanças”. Ele também participou do

tulado "Projeto Avançar: rumo a um novo patamar

3rd International Conference on Public Policy realiza-

de gestão", enquanto o segundo trata sobre o tema de

do na Lee Kuan Yew School of Public Policy em Cin-

redes interorganizacionais (“Redes interorganizacio-

gapura, e assinou, em coautoria, um dos capítulos do

nais: novas formas de respostas a demandas comple-

livro “Práticas de extensão da PUC Minas na APAC

xas”).

Santa Luzia - Histórias que transformam” lançado pela
editora PUC Minas.

- O aluno de doutorado Paulo Vitor Siffert apresen-

- O doutorando Alexandre Sonntag apresentou o tra-

tou no congresso anual da AESOP (Association of the

balho "Transferência de conhecimentos tácitos para

European Schools of Planning), o artigo " City mar-

rotinas organizacionais: caso prático da área de proje-

keting and arts festivals in the eurometropolis Lille-

tos da VALE" no VI SINGEP (Simpósio Internacional

Kortrijk-Tournai: bridging gaps in the French-Belgian

de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade)

cross-border metropolis", realizado em Lisboa/

realizado na Uninove-SP em novembro de 2017.

Portugal. O artigo foi elaborado a partir dos resulta-

Neste mesmo congresso, o doutorando Oswaldo Fer-

dos da sua dissertação de mestrado defendida na

reira Barbosa Júnior apresentou o trabalho "Proposta

UFMG. Ele também participou do congresso BRID-

de índice de maturidade em gestão inclusiva: nova

GE: The Heritage of Connecting Places and Cultures,

metodologia deve facilitar a comunicação com as em-

organizado pela University of Birmingham em Coal-

presas e a definição de estratégias e investimentos"

brookdale/Inglaterra,

em coautoria com a sua orientadora, professora Simo-

apresentando

o

artigo

"Building bridges through culture". São co-autores do
artigo os professores Flávio de Lemos Carsalade
(Arquitetura/UFMG), Diomira Faria (Turismo/
UFMG), Frederico Couto Marinho (Turismo/
UFMG), e Josiane Barbosa (Turismo/UFMG)

ne Costa Nunes.
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Universidade Empreendedora
Os professores Armindo Teodósio e Liliane Guimarães, do PPGA, e a ex-aluna de doutorado e professora
Paula Salume, do ICEG, juntamente com os alunos do PPGA Mariana Caeiro e Marcelo Batista Castro participaram do Primeiro Simpósio sobre Universidades Empreendedoras no Brasil. O evento foi organizado
pelo Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM - e contou com a participação do professor Mário
Borges Neto, presidente do CNPq.

Palestra sobre Inclusão
O professor Borja Jordan de Urriés da Universidade de Salamanca irá ministrou a palestra "20 anos: pesquisando, formando e transformando pela inclusão" no PPGA PUC Minas.
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Pesquisa na França
A doutoranda Paula Pessoa de Castro Gentil esteve na Região Hauts de France, no norte da França em coleta de dados para a sua tese que tem como tema central a governança territorial e a inovação social em
processos de desenvolvimento regional em territórios de mineração. Juntamente com a professora Liliane
de Oliveira Guimarães do PPGA e a professora do ICEG/PUC Minas, Denise de Castro Pereira, ela integra um grupo de pesquisa franco-brasileiro multidisciplinar com o projeto denominado Riquezas Compartilhadas financiado pela FAPEMIG e pela Agência Francesa/Nord-Pas-de-Calais, do qual também fazem
parte o Programa de Pós-Graduação em Geografia/PUC Minas, além de outros departamentos da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia, Université Lille, Université de Valenciennes e du Hainaut-Cambrésis, Mission Bassin Minier, e o centro de pesquisa Le Fresnoy.

Visita à Erasmus University
O professor Roberto Patrus foi recebido na Erasmus University pelo professor Ben Wempe do Departamento de Business-Society Management da Rotterdam School of Management. O encontro teve o objetivo
de propor o convênio entre a PUC Minas e a Erasmus University para intercâmbio de estudantes e professores e, também, encaminhar propostas de pesquisa em conjunto na área de Business Ethics, tema de interesse dos dois pesquisadores.
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Jornada Internacional de Inclusão
O doutorando Oswaldo Ferreira Barbosa Junior, a professora do PPGA Simone Costa Nunes e a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da PROEX/PUC Minas Carolina Costa Resende organizaram o II Jornada Internacional de Inclusão e II Encontro Nacional do Emprego Apoiado. Esses eventos têm
o apoio da FAPEMIG, ANEA (Associação Nacional do Emprego Apoiado), Instituto Universitario de Integración en la Comunidad Salamanca, PUC Virtual, Curso de Pedagogia da PUC Minas, Centro Mineiro de
Alianças Intersetoriais, ANIMA e Pastoral Universitária da PUC Minas. Foram realizadas palestras com
conferencistas internacionais, apresentação de casos de emprego apoiado no Brasil e rodas de conversa.

Doutorando em Estágio na UFRJ
O doutorando Luiz Antônio Matos do Carmo, orientando do professor Marcelo de Rezende Pinto, passou
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.

Criatividade na PUC Minas
O professor Roberto Patrus ministrou palestra para os funcionários do ICEG da PUC Minas, Instituto que
reúne os cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis, sobre criatividade no ambiente de trabalho. Embora o trabalho administrativo exija cumprimento de procedimentos e rotinas, o professor apontou que a criatividade nasce da tentativa de resolução de problemas cotidianos e depende da interação e
diálogo presentes na equipe de funcionários.

Parceria Moçambique
Como parte da parceria entre o PPGA PUC Minas e a Universidade Politécnica de Moçambique, a professora Simone Costa Nunes ministrou a disciplina Recrutamento, Seleção e Retenção de Pessoas para a turma do mestrado em Gestão Estratégia de Pessoas.
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XI Seminário Internacional de Sustentabilidade
O Núcleo de Pesquisas em Ética e Responsabilidade Social (NUPEGS) do PPGA da PUC Minas possui antiga parceria com a área de Cidadania Empresarial da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).
Pesquisas e documentos sobre Responsabilidade Social Empresarial, Voluntariado e Investimento Social
Empresarial já foram produzidos em articulação entre as duas instituições. E como acontece em cada edição do Seminário Internacional de Sustentabilidade da FIEMG, novamente foram concedidas cortesias para
participação de bolsistas de iniciação científica, mestrandos e doutorandos do PPGA PUC Minas. O evento
aconteceu em Belo Horizonte, no Teatro do SESI Minas, em setembro de 2017.

Congresso sobre Água
Foi apresentado no 3º Congresso Internacional da Rede de Saneamento e Abastecimento de Água - RESAG, o trabalho "Irresponsabilidades organizacionais ou ausência de governança territorial? Reflexões sobre gestão ambiental no projeto Minas-Rio". O artigo foi elaborado pelas professoras Denise de Castro Pereira (ICEG/PUC Minas) e Liliane de Oliveira Guimarães (PPGA), pela integrante do REAJA - rede de
articulação e justiça ambiental dos atingidos pelo projeto Minas-Rio Patrícia Generoso Thomaz Guerra e
pelos doutorandos Paulo Vitor Siffert e Paula Pessoa de Castro Gentil.
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Pós-doutorando em Seminários
Mathieu Fruleux, pós-doutorando do PPGA, participou dos seguintes congressos e seminários:
A) Seminário Nacional Dimensões do Empresariado Brasileiro: Historia, Organizações e Ação Politica, organizado pelo Laboratório de Economia e Historia do PPHR-UFRRJ e pelo Laboratório de Historia Econômico-Social do PPGHS-UERJ.
B) V Seminário do Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Politica, realizado na Universidade Federal de Pernambuco.
C) International Summer School on Public Policy, organizado pela International Public Policy Association
em Brasília.

Coordenação da Divisão de Ensino e Pesquisa
O professor Roberto Patrus foi escolhido pela Diretoria da ANPAD o novo coordenador da Divisão de EPQ
(Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade) para o triênio 2018-2020.

Encontro do GEGOPP/CLACSO:
Foi realizado o I Encontro Regional do GEGOPP / CLACSO (Grupo de Pesquisa Espaços Deliberativos e
Governança Pública, cadastrado na plataforma do Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais) no PPGA
da PUC Minas. Na ocasião, os professores Simone Martins da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Ivan
Beck Chagnazaroff da Universidade Federal de Minas Gerais, Bruno Vasconcelos da PUC Minas, Departamento de Psicologia, e Armindo Teodósio do PPGA da PUC Minas discutiram as possibilidades de pesquisas
e parcerias futuras no campo da Administração e da Governança Pública. Na audiência estavam presentes
alunos e ex-alunos do PPGA da PUC Minas, do curso de Psicologia da PUC Minas, professores do PPG de
Direito da PUC Minas e docentes da Escola de Políticas Públicas da UEMG.
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