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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E DECISÃO (PPGOLD) 
DA UFPR – MESTRADO PROFISSIONAL 

 
 
 

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e 
Decisão (PPGOLD) da UFPR, de acordo com a legislação vigente e as decisões do Colegiado do 
Programa, torna públicas as datas, os procedimentos e as diretrizes para o processo seletivo de vagas 
remanescentes para o Mestrado Profissional PPGOLD – 1ª turma 2019, por meio do presente edital. 
 

 

1. INSCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS 
 
 

O candidato deverá se inscrever conforme as três etapas descritas a seguir neste edital e de 
acordo com o cronograma apresentado, também, neste edital. Qualquer data não cumprida acarretará 
indeferimento imediato da inscrição do candidato à vaga no mestrado do PPGOLD da UFPR e a sua 
consequente eliminação do presente processo seletivo. 
 

A quantidade de vagas para o processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional do PPGOLD – 1ª turma 2019 é definida por professor e apresentada no quadro a seguir. 
 

Professor Área* Linha** 

Quantidade de 

vagas 

remanescentes 

Claudimar Pereira Da Veiga TDO COD 1 

Farley Simon Mendes Nobre TDO COD 4 

Germano Glufke Reis TDO COD 2 

Guilherme Francisco Frederico TDO COD 2 

Paulo Marcelo Ferraresi Pegino TDO COD 1 

Adalto Acir Althaus Junior TDO DFMF 2 

José Roberto Frega TDO DFMF 3 

Marcos Wagner Da Fonseca TDO DFMF 2 

Rodrigo Oliveira Soares TDO DFMF 2 

Eduardo Alves Portela Santos TDO OSD 1 

Egon Walter Wildauer TDO OSD 1 

Gustavo Valentim Loch TDO OSD 1 

*TDO - Tomada de Decisão em 

Organizações    

**COD - Competências Organizacionais e Decisão  
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**OSD - Operações e Sistemas de 

Decisão   

**DFMF - Decisões em Finanças e Mercados Financeiros  

 

 

 

2. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Tornar-se-á aprovado no processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional do PPGOLD – 1ª turma 2019 o candidato que for aprovado nas etapas do processo 
seletivo, da seguinte forma: 
 

Etapa 1 – Dos Documentos. 

 
O candidato deverá apresentar todos os documentos listados em tópico específico deste edital, 

dentro do prazo estipulado no cronograma apresentado neste edital. Todos os candidatos que 
estiverem com a documentação deferida estarão habilitados a realização da Etapa 2 do processo 
seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

O candidato cuja documentação não atender a totalidade das condições impostas no presente 
edital e tiver a documentação indeferida não estará habilitado à realização da Etapa 2 deste edital e 
estará automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 
1ª turma 2019.  

O candidato que entregar os documentos fora do prazo estipulado no cronograma apresentado 
no presente edital estará automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado 
Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019. 

 

Etapa 2 – Das Provas. 

 

O candidato habilitado na Etapa 1 será submetido a uma Prova de Conhecimentos 
Específicos referente à linha na qual concorre (linha a que o possível orientador pertence), 
discriminada em tópico específico deste edital, na(s) data(s) e horário(s) estipulados no cronograma 
apresentado neste edital e com conteúdo programático definido neste edital. A nota da prova de 
Conhecimentos Específicos será entre 0 e 1.  

Considerar-se-á apto nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 0,50 
(cinquenta décimos) pontos na prova.  

Os candidatos aptos serão separados em listas por professor que forneceu a carta de intenção 
de orientação, conforme edital, e em cada lista serão ordenados pela maior nota. Os candidatos de 
cada lista ordenada, seguindo a ordem da maior para a menor nota, que estiverem contemplados na 
quantidade de vagas por professor definida neste edital serão considerados aprovados no processo 
seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

Caso se tenha mais candidatos aptos do que vagas em uma lista de certo professor, estes alunos 
serão considerados habilitados para a terceira etapa do processo seletivo de vagas remanescentes para 
o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

O candidato que não atingir 0,50 (cinquenta décimos) pontos na prova estará automaticamente 
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eliminado do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 
1ª turma 2019.  

O candidato que não comparecer à realização da Prova de Conhecimento Específico na data 
e horário estipulado no cronograma apresentado neste edital estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

O candidato que comparecer à realização da Prova de Conhecimento Específico na data, mas 
chegar atrasado em relação ao horário estipulado no cronograma apresentado neste edital estará 
automaticamente eliminado do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

Em caso de empate de dois ou mais alunos em relação à nota da prova, o critério de desempate 
será a idade do candidato, sendo a escolha prioritária para o candidato mais velho. 

 

Etapa 3 – Aproveitamento de vagas não preenchidas por professor. 

 

Caso exista(m) vaga(s) não preenchida(s) de algum professor na Etapa 2 do presente edital e 
existam candidatos habilitados para a terceira etapa do processo seletivo de vagas remanescentes para 
o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019 será possível o aproveitamento destas sob as 
seguintes condições: 
 

i) O candidato habilitado para a etapa 3 deverá procurar um professor que possua vaga(s) 
não preenchida(s) que seja de interesse mútuo de pesquisa, professor e aluno.   

ii) O professor deverá aceitar o preenchimento da vaga mediante a assinatura de nova 
carta de intenção de orientação, a qual deverá ser apresentada imediatamente, pelo 
professor, a coordenação do PPGOLD para eliminação da vaga não preenchida.  

 
Neste caso, ao apresentar a carta de intenção de orientação a coordenação do PPGOLD, o 

candidato será considerado aprovado no processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019, se:  
 

i) For candidato único à vaga não preenchida do referido professor, ou;   
ii) Ficar em posição de ser selecionado à vaga seguindo os critérios de desempate da etapa 

2, em caso de dois ou mais candidatos por vaga. Neste caso, o candidato habilitado 
para a Etapa 3 que não preencheu a vaga poderá pedir outras cartas, a outros 
professores, enquanto existirem vagas não preenchidas e estiver dentro do prazo 
estabelecido por este edital.  

 

Caso o candidato habilitado para a etapa 3 não consiga nenhuma carta de intenção de 
orientação até a data limite estipulado no cronograma do presente edital o candidato está 
automaticamente eliminado do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019.  

Caso existam candidatos habilitados para Etapa 3 e não exista(m) vaga(s) não preenchida(s), 
estes serão considerados eliminados do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 
Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019. 
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3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

O processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão da UFPR – Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019, SERÁ 

CONSTITUÍDO DE TRÊS ETAPAS, explicadas anteriormente, TODAS DE CARÁTER 

ELIMINATÓRIO. As etapas dois e três terão caráter classificatório também. As três etapas são 

descritas a seguir: 
 

 

3.1 1ª ETAPA: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Nesta etapa o candidato ao mestrado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

3.1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido. O formulário de inscrição é fornecido na 

página http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/ 

 

3.1.2 Cópia da carteira de identidade civil e do CPF ou outro documento de identificação oficial 

equivalente com foto que possua o número do RG e CPF; se for estrangeiro, cópias autenticadas da 

folha de identificação do passaporte. 

 

3.1.3 Cópia do diploma de curso de graduação válido no Brasil ou, ainda, declaração de estar 

cursando o último período do curso de graduação válido e reconhecido no Brasil. 

 

3.1.4 Histórico escolar do curso de graduação. 

 

3.1.5 Curriculum Lattes atualizado. 

 

3.1.6 Carta de intenção de orientação, devidamente assinada pelo professor escolhido. 

 

Cada candidato deverá entrar em contato com um professor vinculado ao PPGOLD para obter 

a carta de aceite da intenção de orientação. A lista de professores e seus dados de contato está 

disponível no site http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/ 

 

A escolha do professor para essa intenção de orientação é de responsabilidade do candidato, 

o qual deverá pesquisar sobre a linha de pesquisa do professor, identificar a sua área de atuação e o 

verificar seu curriculum Lattes, visando assim encontrar afinidade entre a área de atuação do 

professor e o desejo de pesquisa futura do candidato. 

 

O professor deverá ser contatado pelo aluno (pessoalmente, por e-mail ou outro) e ele poderá 

aceitar ou não fornecer a carta de intenção de orientação de acordo com o curriculum do aluno e 

interesse de pesquisa do professor. 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
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O candidato deverá anexar nesta etapa a carta de intenção de apenas 1 (UM) professor com 

intenção de orientação. 

 

Fica expressamente vedada a entrega de mais de uma carta de intenção de orientação por 

professores diferentes para um mesmo candidato. Se isto ocorrer, o candidato só terá sua inscrição 

deferida se optar por apenas uma carta de intenção de orientação. 

 

Observação: as inscrições serão realizadas somente por meio online, em endereço a ser 

divulgado no site do programa, disponível em: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/. Mais 

informações podem ser obtidas diretamente com a secretaria do PPGOLD, localizada no endereço 

listado abaixo: 

 

Secretaria do PPGOLD: 

UFPR, Campus Jardim Botânico, Bloco do Setor de Ciências Sociais e Aplicadas, Térreo. 

Horário: das 15:00 às 21:00hs. 

 

Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão (PPGOLD) 

Setor de Ciências Sociais e Aplicadas  

Universidade Federal do Paraná 

 

Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - térreo  

CEP: 80210-170 - Jardim Botânico - Curitiba (PR) – Brasil 

 

 

3.2 2ª ETAPA: PROVA ESCRITA 

 

O candidato deverá fazer a Prova de Conhecimentos Específicos, conforme calendário 

constante neste edital. São elas: 

 
 
PARA LINHA DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS E DECISÃO 

 

Ementa 

1.Práticas Sociais e Organizações; Visão Baseada em Recursos e Decisões. 

2.Competências e Internacionalização de Empresas; Cadeias Globais de Valor. 

3.Estratégias e Competências de Empresas na Criação de Valor Sustentável; Estratégias e 

Competências de Empresas atuantes na Base da Pirâmide. 

4.Administração da Produção e Operações; Estratégia de Produção e Operações  

5.Estratégia e Decisão em Canais de Marketing; Tendências em Marketing de Varejo 

 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
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Review, Vol. 47, Issue. 3, pp. 136-145, 1969. Disponível em: 
https://hbr.org/1969/05/manufacturing-missing-link-in-corporate-strategy  
Slack, N. (2005). “Operations Strategy: Will it Ever Realize its Potential", Gestão & 
Produção, Vol.12, Issue. 3, pp. 323-332. http://www.scielo.br/pdf/gp/v12n3/28022.pdf  
Slack, N.; Chambers, S; Johnston, R. (2009). “Administração da Produção”. 3a. Edição. São 
Paulo: Atlas, 2009. pp. 03 – 81. 
V. Kumar. (2018). Transformative Marketing: The Next 20 Years. Journal of Marketing, 82, 
4:1-12. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1509/jm.82.41 
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PARA LINHA DE OPERAÇÕES E SISTEMAS DE DECISÃO 

 

Ementa 

1. Matemática Básica e Aplicada; 

Ementa: Funções, Gráficos de Funções, Derivadas, Máximos e Mínimos, Matrizes e 

Equações Lineares, Resolução e Discussão de Sistemas Lineares, Modelagem em Problemas de 

Programação Linear. 

 

2. Estatística Aplicada e Probabilidade; 

Conceitos Básicos e Técnicas de Estatística Descritiva, Técnicas de estatística descritiva, 

Tabelas de frequências, Medidas-resumo, Gráficos, Teoria das Probabilidades, Conceitos Básicos 

de Probabilidade, Definição clássica de probabilidade, Aproximação da Probabilidade pela 

frequência relativa, Propriedades de probabilidades, Teorema da soma, Probabilidade condicional, 

Teorema do produto, Teorema da probabilidade total, Teorema de Bayes. 

 

3. Lógica e Informática 

Algoritmo - Noções e definições básicas de algoritmos - Estruturas Simples (leitura, saída e 

atribuição), Algoritmos com estruturas Condicionais. Algoritmos com estruturas de Repetição. 

Atualidades tecnológicas para a captura, o registro, o armazenamento, a distribuição e a 

preservação da informação e do conhecimento. Fundamentos de redes de comunicação internas e 

externas nas organizações. Noções básicas de Arquitetura de bancos de dados relacionais com 

aplicação de linguagens de modelagem na especificação de sistemas. Banco de dados orientados a 

objetos sob os aspectos de segurança, controle de concorrência e integridade.  

 

4. Operações 

Introdução e Planejamento: Logística Empresarial / Cadeia de Suprimentos, Estratégia e 

Planejamento Logístico, as atividades da Cadeia de Suprimentos, Custos Logísticos. Objetivos do 

Serviço ao Cliente. Estratégias de Transportes. Estratégias de Estoque. Sistema de revisão contínua 

e reposição periódica. Efeito Chicote. Estratégias de Localização. Organização e Controle. Conceito 

de sistema de produção e tipos de sistemas de produção; Planejamento de capacidade. Planejamento 

agregado da produção. Curva ABC. Lote econômico. Princípios da programação da produção: 

Sequenciamento das operações. 

 

Bibliografia:  

GUIDORIZZI, H. L. - Um curso de cálculo, vol. 1 - 5.ed. Rio de Janeiro, LTC 2.  
STEWART, James - Cálculo, vol.1 - 6a. ed., São Paulo, Pioneira/Thomson Learning 3.  
STEVEN, J. L. - Álgebra Linear com Aplicações, LTC, RJ, 1999. 
BOLDRINI et alli - Álgebra Linear, Harbra. 
FONSECA, M. A. R. Álgebra Linear Aplicada a Finanças, Economia e Econometria, 2003, Ed. 
Manole Ltda. 
BUSSAB, W. O., MORETIN, P. A. Estatística Básica. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987. 
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COSTA NETO, P. L. de O. Estatística Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 1987. 
MORETIN, L. G. Estatística Básica. São Paulo: Makron Books do Brasil Ltda, 1999. V.1-2. 
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: MaKron Books do Brasil, 1997. 
DEMARCO, Tom. Análise estruturada e especificação de sistema. Rio de Janeiro: Campus, 
1989. 
YOURDON, Edward. Análise estruturada moderna. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 
WIRTH, Nicolaus; Algoritmos e Estruturas de Dados; Rio de Janeiro: LTC Editora, 1999. 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transporte, administração de materiais e 

distribuição física. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman. 2006. 
BOWERSOX, D.J., CLOSS, D.J., COOPER, M.B. Gestão da Cadeia de Suprimentos e 

Logística, Tradução da 2ª Edição, Ed. Elsevier, 2007. 
NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, 
Operação e Avaliação. Editora Campus, Rio de Janeiro, Ed. Elsevier, 10ª reimpressão, 
2007. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; HARIANO, C.; HARRISON, A.; JOHNSTON, R. Administração 

da Produção, São Paulo: Atlas, 2009. 

CHIAVENATO, I. Administração da Produção: uma Abordagem Introdutória. Rio de Janeiro: 

Campus, 2005 

CORREA, C. A., CORREA, H. L. Administração de produção e operações: manufatura e serviços 

– uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2006 

BLACK, J. T. O Projeto da Fábrica com Futuro. Porto Alegra, Bookman, 1998. 

 

PARA LINHA DE DECISÕES FINANCEIRAS E MERCADOS FINANCEIROS 

 

Ementa 

1. Finanças de curto prazo / capital de giro;  

2. Orçamento de capital e análise de investimentos da Empresa;  

3. Risco e Retorno / teoria de carteiras;  

4. Alavancagem e estrutura de capital; política de dividendos;  

5. Estatística descritiva básica, correlação;  

6. Mercado de Capitais. 

 

Bibliografia:  

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2014. 

BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN; F. Princípios de finanças corporativas. Porto Alegre: 

Bookman, 2013 

GITMAN, L. Princípios de Administração Financeira. Pearson/Addison Wesley: 2010 – 12ª Ed. 

ROSS, S.; WESTERFIELD, R.; JAFFE, J. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2015. 
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3.3 3ª ETAPA: APROVEITAMENTO DE VAGAS REMANESCENTES POR PROFESSOR  

 

Nesta etapa o candidato ao mestrado deverá apresentar a Carta de intenção de orientação 

seguindo as orientações apresentadas no item 2. 

 

Esta etapa será de aproveitamento de vagas não preenchidas, caso existam. Em caso de 

não existirem vagas da etapa 2 do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado 

Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019, esta etapa 3 não será utilizada e será eliminada do processo 

seletivo. Considerando, assim, os candidatos habilitados a esta etapa, neste caso, eliminados do 

processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019. 

 

Caso mais de um candidato habilitado a esta etapa procurem o mesmo professor para uma 

vaga remanescente e o professor tenha interesse em mais de um candidato habilitado na etapa 

2, o critério de desempate segue a mesma regra descrita anteriormente neste edital. 

Caso os alunos aprovados não confirmem matrícula em data determinada neste edital será 

considerado eliminado do processo seletivo de vagas remanescentes para o Mestrado Profissional no 

PPGOLD – 1ª turma 2019. Caso seja de interesse do professor, poderão ser realizadas novas 

chamadas de alunos habilitados nas fases anteriores, se houver, mediante edital específico para tal. 

 

 

4. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Data Horário Etapa Local 

16/08/2019 a 

12/09/2019 
17:00 Etapa 1 – Inscrições Definido no item 3.1 

13/09/2019 18:00 
Divulgação dos habilitados 

na Etapa 1 

A ser divulgado em 

Edital e no site* 

17/09/2019 18:30 às 22:30 
Etapa 2 – Prova de 

Conhecimento Específico 

A ser divulgado em 

Edital e no site* 

18/09/2019 Até às 22:45 
Divulgação dos aprovados e 

habilitados na Etapa 2 

A ser divulgado em 

Edital e no site* 

20/09/2019 a 

23/09/2019 

até às 16:00 do dia 

23/09/2019 

Etapa 3 – Entrega da nova 

Carta de intenção de 

orientação 

Por e-mail para a Secretaria do 

PPGOLD (ppgold@ufpr.br) 

23/09/2019 Até as 18:00 Divulgação do Resultado 
A ser divulgado em 

Edital e no site* 

23/09/2019 19h Início das aulas 
A ser divulgado em 

Edital e no site* 

 
*Edital: Mural do PPGOLD, localizado no Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

(PPGOLD), Setor de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 

- térreo, CEP: 80210-170 - Jardim Botânico - Curitiba (PR) – Brasil, na secretaria do PPGOLD. 

 

 

 

 



 

 

Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

Mestrado Profissional 

 

 

 

6. RESULTADO FINAL 

 

 

O resultado final obedecerá a ordem de classificação como definida no item 2. As vagas 

serão preenchidas na ordem de classificação, e não serão obrigatoriamente preenchidas na sua 

totalidade. O resultado final será divulgado em ordem classificatória por professor 

 

 

7. RECURSOS 

 

Os recursos aos resultados em cada etapa deverão ser interpostos pelos candidatos no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data e horário de publicações dos referidos 

editais. O recurso será julgado em única instância pela Comissão do Processo Seletivos para o 

Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019, num prazo máximo de 01 (um) dia útil, dando 

ciência aos candidatos por meio da publicação em Edital. 

 

8. MATRÍCULA 

 

A matrícula dos novos alunos no PPGOLD será nos dias 23 a 25 de setembro de 2019 das 

15h às 22h, na secretaria do curso. A inscrição nas disciplinas do primeiro trimestre ocorrerá em 

calendário a ser fixado em edital pela Coordenação. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 15 de agosto de 2019 

 

 

Prof. Cassius Tadeu Scarpin 

 

Coordenador Pró-Tempore do Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança 

e Decisão (PPGOLD), Setor de Ciências Sociais e Aplicadas (SA), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). 

 

Presidente da Comissão de Elaboração do Edital do Processo Seletivo de vagas remanescentes para 

o Mestrado Profissional no PPGOLD – 1ª turma 2019 

 


