
Relatório de divulgação da missão de trabalho para o público leigo 

 

A professora Fernanda Maciel Peixoto da Faculdade de Gestão e Negócios (FAGEN), da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que atua na área de Finanças dos cursos de Graduação 
e Mestrado Acadêmico da instituição, realizou uma missão de pesquisa pelo PrInt-UFU-CAPES em 
Lisboa-Portugal no período de 22 de setembro a 01 de outubro de 2019. O objetivo da missão foi 
estreitar os laços e parcerias já estabelecidos pela professora em seu doutorado sanduíche no ano 
de 2011, atendendo aos objetivos de internacionalização do PPGA-FAGEN. Neste período, a 
professora realizou reuniões junto aos grupos de pesquisa do Instituto Superior de Economia e 
Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa (UL), buscando fomentar publicações em conjunto, 
participações em bancas cruzadas, intercâmbio de alunos Brasil-Portugal e estágios doutorais nas 
instituições parceiras. A professora se encontrou com a Coordenadora de Relações Internacionais 
do ISEG-UL, Filomena Ferreira e com o professor catedrático de Finanças Dr. João Carlos Carvalho 
das Neves.  

Durante as reuniões de trabalho, foram discutidas diversas possibilidades de pesquisa 
em finanças comportamentais. O projeto de pesquisa da professora encaminhado ao PrInt foi 
debatido – “As Finanças no Divã: como o comportamento financeiro de indivíduos brasileiros e 
portugueses pode afetar sua qualidade de vida, saúde e interação social”. Foram elencados os 
diversos caminhos para a coleta de dados tanto no Brasil como em Portugal e os possíveis obstáculos 
e vantagens advindas do estudo. O professor João Carvalho se disponibilizou a participar em bancas 
de Mestrado e Doutorado da FAGEN-UFU, a começar pela banca da aluna Flávia Brito Barboza. Os 
professores se comprometeram a reforçar suas parcerias em publicações e encontros.  

 

 

Prof. José Carlos Carvalho das Neves (ISEG) e Profa. Fernanda Maciel Peixoto (UFU). 



 

Profa. Fernanda Maciel Peixoto (UFU), Filomena Ferreira (ISEG – Coordenação das Relações 
Internacionais) e Prof. André Fagundes (UFU). 

 


