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ATA 003 - Ata da Reunião Ordinária da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

11 horas e 30 minutos do dia 07 de junho de 2019, na sala 214 do Setor de 3 

Ciências Sociais Aplicadas, sito à Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, sob a 4 

Presidência do Professor Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa 5 

PPGOLD, com as presenças dos professores permanentes: Guilherme Francisco 6 

Frederico (vice-coordenador), Eduardo Alves Portela Santos, Germano Glufke 7 

Reis, José Roberto Frega e Marcos Wagner da Fonseca. O Presidente 8 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte ordem: 1) Informes - a) 9 

Reunião CAPES – Conforme relatado anteriormente, o vice-coordenador viajará 10 

para Brasília na próxima semana para participar da reunião da Coordenação de 11 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo tema envolverá os 12 

Mestrados, Doutorados e as respectivas avaliações dos programas. Os 13 

professores elencaram os apontamentos que pretendem levar ao encontro, 14 

especificamente mencionando a questão do impacto social, do acompanhamento 15 

de egressos e a forma como o PPGOLD se insere no contexto, na condição de 16 

mestrado profissional. b) Caixa SEI PPGOLD -  O Mestrado segue aguardando 17 

retorno da equipe técnica e do Centro de Computação da Universidade Federal do 18 

Paraná referente à criação da Caixa SEI para o programa. Trata-se de etapa 19 

importante para o funcionamento do PPGOLD, permitindo tramitação eletrônica da 20 

documentação e assinatura digital. 2) Homologação da ata da Reunião 002 – 21 

Previamente encaminhado a todos os membros do PPGOLD, o documento foi 22 

homologado e assinado pelos presentes. 3) Teste ANPAD julho de 2019 – a) 23 

Datas dos resultados, errata de prazo do edital - O Edital do teste ANPAD de 24 

julho 2019, lançado após a abertura das inscrições para o processo seletivo 25 

PPGOLD, prevê que os resultados serão divulgados em até 15 dias úteis. Após 26 

contato direto com a equipe ANPAD, foi confirmado o prazo de 02 de agosto, ou 27 

seja, um dia após o encerramento das inscrições do PPGOLD. Dessa forma, após 28 

votação, optou-se por alterar a data final de inscrição no PPGOLD de 01 de 29 

agosto para 04 de agosto, permitindo que os alunos apresentem a documentação 30 

a tempo. b) Retificação de conteúdo bibliográfico – Foi constatado que parte da 31 

bibliografia exigida para o teste específico da linha de pesquisa “Competências 32 

Organizacionais e Decisão” não estava disponível em plataformas abertas. 33 

Decidiu-se, portanto, pela remoção da referência “1 - Referência: Barney, J.B. 34 

(2018). Why resource‐based theory's model of profit appropriation must 35 

incorporate a stakeholder perspective. Strategic Management Journal. Vol. 39: pp. 36 

3305–3325. https://doi.org/10.1002/smj.2949 Disponível em: 37 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.2949” e substituição da 38 

referência “2 - Referência: Watson, G. F., Worm, S., Palmatier, R. W., and 39 

Ganesan, S. (2015). The Evolution of Marketing Channels: Trends and Research 40 



 

 

 
Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

Mestrado Profissional 

 

 

 

 

Directions, Journal of Retailing, 91,546–68. Disponível em: 41 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435915000275” por “Dhruv 42 

Grewal, Anne L. Roggeveen, Jens Nordfält. (2017). The Future of Retailing. 43 

Journal of Retailing, Vol 93, Issue 1, pp.1-6. Disponível em:  44 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435916300872”. As 45 

alterações no prazo de inscrição e nos conteúdos programáticos serão publicadas 46 

em editais retificados e amplamente divulgadas pelo site oficial do mestrado, 47 

disponível em: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/. 4) Cronograma de aulas 48 

2019-2010 – Após apresentação, foi votado e aprovado o cronograma de 49 

disciplinas e atividades do PPGOLD para os anos de 2019 e 2020. O primeiro 50 

trimestre letivo corresponde aos meses de setembro, outubro e novembro de 51 

2019. Nele serão lecionadas as disciplinas obrigatórias de Metodologia Científica 52 

(professores Guilherme Francisco Frederico e José Eduardo Pécora Junior) e 53 

Introdução ao GOLD (professores Simone Cristina Ramos e Paulo Marcelo 54 

Ferraresi Pegino). Cada linha de pesquisa terá uma disciplina específica, 55 

distribuídas da seguinte forma: Competências Organizacionais e Decisão - 56 

Organizações e Estratégia (professor Paulo Marcelo Ferraresi Pegino); Operações 57 

e Sistema de Decisão – Modelagem em Operações (professor Cassius Tadeu 58 

Scarpin); Decisões em Finanças e Mercados Financeiros – Teoria Financeira 59 

(professor Rodrigo Oliveira Soares). O segundo trimestre do curso (dezembro, 60 

janeiro e fevereiro) será dedicado à definição do projeto de pesquisa junto ao 61 

orientador. Embora não haja aulas programadas, os discentes deverão definir o 62 

tema para o projeto de pesquisa e fazer o levantamento das bibliografias que 63 

pretendem utilizar em seus projetos, sempre alinhando as decisões com o 64 

orientador responsável. Os resultados serão cobrados ao fim de fevereiro. Os 65 

meses de março, abril e maio de 2019 correspondem ao segundo trimestre letivo 66 

PPGOLD, momento em que os discentes cursarão as demais disciplinas 67 

específicas. Na linha de Competências Organizacionais e Decisão serão ofertadas 68 

as disciplinas Gestão Estratégica de Operações e Cadeira de Suprimentos 69 

(professor Guilherme Francisco Frederico), Gestão e Decisão em Ambientes 70 

Internacionais (professor Germando Glufke Reis) e Organizações Sustentáveis e 71 

Inovação (professor Farley Simon Mendes Nobre). Na linha de Operações e 72 

Sistema de Decisão as disciplinas são Mineração de Processos (professor 73 

Eduardo Alves Portela Santos), Modelagem na Cadeia de Suprimentos (professor 74 

Gustavo Valentim Loch) e Gestão de Dados (professor Egon Walter Wildauer). Por 75 

fim, na linha de Decisões em Finanças e Mercados Financeiros haverá a oferta de 76 

Análise de Investimentos (professor Marcos Wagner da Fonseca) e Métodos 77 

Numéricos em Finanças (José Roberto Frega). Como o regimento determina que 78 

em até 9 meses o aluno realize a disciplina de seminários I, então neste trimestre 79 

todos os alunos, obrigatoriamente, deverão fazer matrícula nesta disciplina, tendo 80 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
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que explicar e apresentar aquilo que pesquisaram durante os meses anteriores. O 81 

terceiro trimestre letivo (meses de junho, julho e agosto de 2020) ofertará as 82 

demais matérias específicas. Na linha de Competências Organizacionais e 83 

Decisão as disciplinas serão Práticas Metodológicas em Estratégia e Decisão 84 

(professor a ser definido), Estratégia em Canais de Marketing (professor 85 

Claudimar Pereira da Veiga), Metodologia para Competências (professores da 86 

linha de pesquisa em questão) e Gestão Estratégica de Pessoas (professora 87 

Simone Cristina Ramos). Na linha de Operações e Sistema de Decisão serão 88 

lecionadas Modelos em Gestão de Estoques (professor Thiago André Guimarães) 89 

e Simulação em Operações e Logística (professor José Eduardo Pécora Junior). A 90 

linha de Decisões em Finanças e Mercados Financeiros será contemplada com a 91 

disciplina de mercado de capitais (professor Adalto Acir Althaus Junior). Outra 92 

disciplina de Finanças Corporativas será adicionada à grade curricular 93 

futuramente, via ajuste do SIGA. Todos os alunos que ingressarem no programa 94 

deverão cumprir as disciplinas obrigatórias de “Metodologia Científica” e 95 

“Introdução ao GOLD”, bem como os Seminários I, II e III, relacionados à 96 

produção da dissertação final. Além dessas, cada aluno deverá também cumprir 97 

outras cinco disciplinas eletivas dentro das suas respectivas linhas de pesquisa – 98 

sendo aceitas aquelas de outros mestrados da UFPR, desde que aprovadas pelo 99 

respectivo orientador e correlata à pesquisa desenvolvida. As aulas serão 100 

ministradas de segundas às sextas-feiras, sempre em período noturno (das 19h às 101 

22h30). As informações listadas acima foram votadas e aprovadas pelos membros 102 

do colegiado e serão adicionadas ao material de divulgação do programa. 5) 103 

Inclusões – a) Possibilidade de Edital suplementar – Considerando a 104 

possibilidade de haverem vagas não preenchidas após o processo seletivo, os 105 

membros do Colegiado cogitaram lançar um edital suplementar simplificado, 106 

dispensando os participantes da apresentação do teste ANPAD, postergando o 107 

início das aulas para o mês de outubro. A ideia foi votada e aprovada pelos 108 

docentes e somente será colocada em prática caso haja um número significativo 109 

de vagas não preenchidas após a finalização do processo seletivo 2019 regular. b) 110 

Divulgação do processo seletivo – Em vista do encerramento do prazo para 111 

inscrições no Teste ANPAD (marcado para 12 de junho de 2019), os professores 112 

PPGOLD realizarão uma nova rodada de divulgação do processo seletivo, usando 113 

ferramentas eletrônicas e redes sociais como Facebook, LinkedIn e afins. Nada 114 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, 115 

para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será 116 

por todos assinada.  117 
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