BGC e PUC-RS promovem seminário sobre governança
corporativa em Porto Alegre
04/08/2017
Objetivo é disseminar o conhecimento sobre o tema junto à comunidade
acadêmica
Porto Alegre, 4 de agosto de 2017 - O Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUC-RS) vão realizar na próxima terça-feira, 8 de agosto, o Seminário
Acadêmico: Pesquisa em Governança – Interações entre o IBGC e as
Instituições de Ensino Superior. O objetivo é disseminar o conhecimento
sobre governança corporativa junto às universidades, além de aproximar o
IBGC e as instituições de ensino superior, visando a estabelecer parcerias
de pesquisa e divulgação de conhecimento na comunidade acadêmica.
O evento é destinado a estudantes de graduação e pós-graduação, além
de docentes, profissionais interessados em pesquisa sobre governança,
parceiros e associados do IBGC.
O seminário e outros eventos fazem parte da estratégia do IBGC de
agregar valor ao trabalho realizado pelo Capítulo Rio Grande do Sul no
mercado local, o que inclui as instituições de ensino superior. “Temos
promovido várias atividades com os públicos de interesse do IBGC. A ideia
do seminário surgiu para que os professores possam levar esse
conhecimento para as salas de aula, disseminando o conteúdo entre os
alunos para que eles tenham uma noção mais clara do que vem a ser a
governança corporativa”, diz o coordenador geral do Capítulo Rio Grande
do Sul do IBGC, Leonardo Wengrover.
O seminário contará com quatro palestras, abordando temas diversos e
relacionados à governança corporativa. A primeira delas, sobre empresas
familiares, será apresentada por Fernanda D’Arrigo, agente de
Relacionamento com a Indústria da FIERGS. O segundo tema, sobre
prática de governança corporativa e desempenho, terá a apresentação do
sócio-diretor da MVB – Governança, Estratégia e Gestão, Marco VillasBôas. A terceira palestra abordará a governança corporativa no governo,
nas empresa e na universidade, com apresentação de Eduardo Giugliani,
professor titular da Faculdade de Engenharia e coordenador de Projetos
Estratégicos e Negociação do Tecnopuc. Por último, o evento terá a
palestra do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC,
Roberto Lamb, com o tema Desafios da Governança – A Gestão de Riscos.

O evento será realizado a partir das 18h30, no auditório do Tecnopuc,
prédio 97, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 6.681 / 212 – Partenon). A inscrição é
gratuita e as vagas são limitadas.
Sobre o IBGC
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem
fins lucrativos, é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento
das melhores práticas de Governança Corporativa. Desde 27 de novembro
de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais
transparência, justiça e responsabilidade.
O IBGC promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e
networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas.
As informações do instituto são transmitidas via Linkedin, Facebook e
Twitter, além da newsletter mensal IBGC em Foco.
O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao
participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas
necessários para seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter
essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros
Certificados do IBGC.
O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por meio de sete
Capítulos, localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no
Brasil, integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino
América (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI http://www.gndi.org/), grupo que congrega institutos relacionados à
Governança e conselho de administração ao redor do mundo. Para mais
informações, consulte o site http://www.ibgc.org.br/index.php.
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