Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

Missão de trabalho: Copenhagen Business School – CBS, Strategy and Innovation
Department (S&ID), 10 days, Prof. Walter Bataglia

O Programa PrInt da CAPES, a UPM, o projeto de pesquisa ‘Theory and application to business
innovation’, e todos seus subprojetos de pesquisa foram apresentados ao S&ID da CBS. Foram
desenvolvidas reuniões específicas com o Prof. Bo Nielsen do S&ID que integra o subprojeto
‘Institutions and the agency of organizational actors: Impact of institutions on the performance of
alliances of clinical trials of experimental medicines’, coordenado pelo visitante. Nessas reuniões se
retomou a análise de dados preliminares já coletados e se organizou os artigos da fase preliminar
do projeto que serão submetidos a jornais internacionais. Um artigo com delineamento qualitativo,
apresentado pelo visitante no Druid Conference que ocorreu durante o período da missão e será
elaborado para submissão a journal; e um artigo com delineamento misto ainda em elaboração.
Reuniões com o Prof. Keld Laursen, head do S&ID, na qual se definiu que os pesquisadores
envolvidos no projeto e seus orientandos serão recebidos, respectivamente como professores
visitantes e em estágios doutorais, uma vez que se estabeleça a relação clara dos subprojetos com
as temáticas focais do S&ID. Reuniões com o Prof. Palle Høy Jakobsen do S&ID, responsável pela
linha de pesquisa em ciências da vida, na qual se definiu que há forte convergência entre os
subprojetos que focam o setor farmacêutico e o programa de mestrado da CBS sobre gestão de
empresas na área de ciências da vida. Se iniciou contato com o Prof. Martin Jes Iversen sobre a
possibilidade de se estabelecer esse e outros acordos de dupla titulação. O visitante também
desenvolveu reuniões com os Profs. Christian Richter Østergaard, PhD Coordinator do Dept. of
Business and Management e Poul Houman Andersen, ambos da Aalborg University. Definiu-se que
os pesquisadores envolvidos no projeto e seus orientandos serão recebidos, respectivamente como
professores visitantes e em estágios doutorais, uma vez que se estabeleça a relação clara dos
subprojetos com as temáticas focais do Dept. of Business and Management da Aalborg University.
Iniciaram-se discussões para estabelecimento de acordos de dupla titulação entre o PPGA-UPM e o
Dept. of Business and Management da Aalborg University.
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Prof. Visitante Walter Bataglia com o Prof. Keld Laursen, head do Strategy and
Innovation Department (S&ID), CBS, Copenhagen, Denmark

Prof. Palle Høy Jakobsen do S&ID, responsável pela linha de pesquisa em
gestão das ciências da vida, CBS, Copenhagen, Denmark
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