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ATA 001 - Ata da Reunião Plenária da Pós-Graduação em Gestão de 1 

Organizações, Liderança e Decisão/MESTRADO PROFISSIONAL, realizada às 2 

11 horas do dia 05 de abril de 2019, na sala 221 do Setor de Ciências Sociais 3 

Aplicadas, sito à Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, sob a Presidência do 4 

Professor Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa PPGOLD, com as 5 

presenças dos professores permanentes: Adalto Acir Althaus Junior, Eduardo 6 

Alves Portela Santos, Farley Simon Mendes Nobre, Germano Glufke Reis, 7 

Guilherme Francisco Frederico, Gustavo Valentim Loch, José Eduardo Pécora 8 

Junior, José Roberto Frega e Rodrigo Oliveira Soares. O Presidente 9 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte ordem: 1) Finalização do 10 

processo Seletivo PPGOLD 2019 – Após discussão e votação entre os 11 

presentes, foram definidos os critérios de seleção, datas e normativas a serem 12 

aplicados no processo seletivo para a primeira turma do mestrado profissional em 13 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão. As informações pertinentes à 14 

realização do certame estão consolidadas no edital oficial, o qual consta anexado 15 

a esta ata e será disponibilizado para download no site do PPGOLD, acessível em 16 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/. 2) Evento inaugural PPGOLD – 17 

prestigiando a abertura do programa, os professores estudam a realização de um 18 

evento no formato de semana acadêmica, com presença de palestrantes internos 19 

e externos. A questão será retomada em discussões futuras após estudo de 20 

disponibilidade de falantes em potencial. 3) Convocação para definição do 21 

Colegiado do PPGOLD – Em atendimento às normativas da Universidade 22 

Federal do Paraná, a próxima reunião do programa ocorrerá no dia dez de maio 23 

de dois mil e dezenove, em sua forma plenária, para realização da eleição dos 24 

membros do colegiado. Além do coordenador (Cassius Tadeu Scarpin) e do vice-25 

coordenador (Guilherme Francisco Frederico), membros natos, serão eleitos 26 

também um representante e um suplente de cada linha de pesquisa. Atualmente o 27 

programa possui três: Competências Organizacionais e Decisão, Decisões em 28 

Finanças e Mercados Financeiros e Operações e Sistemas de Decisão. O 29 

representante discente e o respectivo suplente serão eleitos por seus pares tão 30 

logo tenham início as aulas no Mestrado Profissional. 4) Aprovação da grade 31 

curricular – votada e aprovada por todos os presentes. O próximo passo é o 32 

encaminhamento e tramitação via SIGA para análise da equipe da PRPPG. 5) 33 

Aprovação do Regimento Interno – votado e aprovado por todos os presentes, 34 

sem objeções. 6) Procedimento de credenciamento e descredenciamento de 35 

docentes – votado e aprovado por todos os presentes, novamente sem objeções. 36 

7) Calendário de Reuniões – Após a realização da primeira reunião plenária de 37 

04 de abril de 2019, serão realizadas também outras reuniões (plenárias ou de 38 

colegiado) nas seguintes datas: 10 de maio, 07 de junho, 05 de julho, 02 de 39 

agosto, 06 de setembro, 04 de outubro, 01 de novembro e 06 de dezembro. As 40 
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datas mencionadas foram submetidas aos membros do PPGOLD e aprovadas por 41 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada 42 

a reunião, da qual, para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente Ata, que, 43 

lida e aprovada, será por todos assinada eletronicamente.  44 
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