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OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS PPGOLD AO LONGO DOS 24 MESES DE MESTRADO   

 Disciplina De Prática Profissional     

 Teste De Suficiência Em Língua Inglesa  

 Anualmente, o Núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná (NC) 

realiza as provas de suficiência em língua inglesa. As datas, quando disponíveis, serão 

divulgadas a todos os alunos do Mestrado PPGOLD. A primeira inscrição para os 

mestrandos é gratuita. Em caso de aprovação, basta apresentar o certificado à 

Secretaria do programa para registro na plataforma SIGA.    

     

CRITÉRIOS PARA TITULAÇÃO COMO MESTRE     

 24 Créditos:  

o 3 em Metodologia Científica;  

o 3 em Introdução ao Gold;  

o 3 em Prática Profissional;  

o 15 em Disciplinas Eletivas. 

 

 Seminários I e II     

 Seminários III (Qualificação)     

 Teste de Suficiência em Língua Inglesa 

 Submissão, com o orientador, de artigo de Revista Qualificada - envio do texto 

por e-mail para ppgold@ufpr.br     

 Publicação em congresso ou depósito de um registro de patente ou software 

ou processo desenvolvido     

 Defesa - somente será marcada se os itens anteriores forem cumpridos 

adequadamente   

 

 

http://www.nc.ufpr.br/
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INTRANET UFPR E EMAIL @UFPR 

 Todos os alunos regulares da pós-graduação UFPR têm direito a um endereço de 

email @ufpr. Para solicitar a sua conta, siga os passos abaixo: 

1.  Acesse a Intranet da UFPR no endereço: https://intranet.ufpr.br 

2. No Menu esquerdo, selecione a opção “Solicitar Email”, conforme mostrado 

abaixo: 

 

3. Na nova tela que se abrirá, preencha os campos com o seu número de CPF e o 

código que aparecerá na tela. Ele muda a cada vez que o endereço é atualizado 

no navegador. 

4. Clique no botão “Enviar”. 

 Dentro de alguns instantes, você receberá um aviso de aprovação da criação da 

conta. Lembre-se: é necessário ter um email principal para a recuperação das 

informações. Devido ao caráter transitório do endereço @ufpr, recomendamos que ele 

não seja utilizado para registro de informações provenientes do SIGA. 

 Após cadastrado, para fazer login no seu email, acesse o endereço 
https://correio.ufpr.br e preencha os campos de login e senha. Atenção: o campo de login deve 

ser preenchido apenas com o seu nome de usuário, sem a parte “@ufpr.br”. Exemplo: 

 Conta de email: aluninhoppgold@ufpr.br 

 Login: aluninhoppgold 

 Senha: aquela definida no momento do cadastro da conta 

https://intranet.ufpr.br/
https://correio.ufpr.br/
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ACESSO AO WI-FI 

 Para fazer Login Wi-Fi a Universidade, escolha a rede “UFPR Sem Fio” e preencha 

os campos de login e senha da mesma forma como o faria para a sua conta de email. 

Novamente, somente é necessária a parte inicial do login, sem o “@ufpr.br”. 

 

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SIGA) 

 

 

 O SIGA é o Sistema de Gestão Acadêmica, a central onde ficam todas as 

informações referentes aos alunos, turmas, professores e demais dados do curso. É pelo 

SIGA que todos os alunos do programa devem fazer as solicitações de matrícula quando 

abertas as turmas. No PPGOLD, após a solicitação, é necessária a aprovação por parte 

do professor orientador. 

 As matrículas podem ser encontradas na Guia “Disciplinas” > 

Solicitação/Atuais”.  

 É crucial que o aluno esteja atento aos prazos mostrados em tela, sejam eles para 

efetivar a matrícula ou para o cancelamento, caso não possam cumprir os créditos em 

um dado momento. Conforme explicado, duas reprovações eliminam automaticamente 

o aluno do programa. Esta é uma norma da Universidade.  

 Além das matrículas, o SIGA também permite a emissão de uma série de 

declarações, como a de matrícula. Ela pode ser usada como comprovante na entrada do 

RU ou de eventos com meia-entrada para alunos. Embora a Universidade forneça 

carteirinhas, elas são produzidas na Pró-reitoria dos Programas de Pós-graduação 
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(PRPPG). O tempo de produção é bastante variável e, por conta da falta de materiais, 

cada aluno deverá plastificar a sua após a entrega. 

 

  

Guia Relatórios:  

 Os seguintes documentos podem ser emitidos pelo sistema: 

• Declaração de Matrícula 

• Histórico Escolar 

• Declaração de Disciplinas Cursadas 

 Todos eles possuem autenticação digital, um código que pode ser verificado no 

endereço indicado no rodapé, não sendo necessária a assinatura na secretaria para 

validade. 
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ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) 

 O Restaurante Universitário do Setor de Sociais Aplicadas fica localizado em um 

prédio separado, próximo ao estacionamento da entrada secundária. Todos os alunos 

podem fazer as refeições a preços reduzidos, incluindo café da manhã, almoço e jantar. 

Prestem atenção aos horários, principalmente ao de encerramento das atividades. 

 

Horários do RU: 

Segunda à sexta 

 Café da Manhã – 06h45min às 08h00 

 Almoço – 11h00 às 13h30min 

 Jantar – 17h30min às 19h30min 

Preços do RU: 

Café da Manhã: 

 Estudantes da UFPR (todas as categorias com registro vigente) - R$ 0,50 

 Servidores Docentes UFPR - R$ 3,50 

Almoço e Jantar 

 Estudantes da UFPR (todas as categorias com registro vigente) - R$ 1,30 

 Servidores Docentes UFPR - R$ 6,00 

Endereço de acesso ao cardápio: http://www.pra.ufpr.br/portal/ru/cardapio-2/ 

http://www.pra.ufpr.br/portal/ru/cardapio-2/
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BIBLIOTECA DO SETOR 

 A biblioteca do setor fica localizada no subsolo e pode ser acessada pelos alunos 

do Mestrado PPGOLD. Todas as informações sobre número de empréstimos permitidos, 

datas e acesso ao sistema devem ser direcionadas à equipe da Biblioteca. Seguem os 

endereços de acesso para os dados: 

• Link de acesso: https://www.portal.ufpr.br/ 

• Acesso à base de dados: https://www.portal.ufpr.br/bdc.html 

 

LEGISLAÇÕES IMPORTANTES  

 Além do regimento interno no programa PPGOLD, os alunos devem também 

conhecer as outras legislações que regem a vida acadêmica dentro da Universidade. Um 

ótimo exemplo é a Resolução 32/17, do Conselho de Ensino e Pesquisa, que estabelece 

normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 

Doutorado) da Universidade Federal do Paraná. Essa documentação está disponível para 

consulta no site do PPGOLD, junto a outras portarias e editais. O link para consulta é: 

• http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/documentos/ 

 

COLEGIADO PPGOLD - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES EM 2019 

• 04/10 
• 01/11 
• 06/12 

https://www.portal.ufpr.br/
https://www.portal.ufpr.br/bdc.html
https://www.portal.ufpr.br/bdc.html
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/documentos/


 
  

 

Ano 
Trimestre 

Letivo 

Meses 
acum. até 
o fim do 

Trim. 

Período 
Aproximado 

Disciplinas obrigatórias Disciplinas optativas COD 
Disciplinas 

optativas OSD 
Disciplinas optativas 

DFMF 

1 1 3 
Setembro, 
Outubro, 
Novembro 

1) Introdução ao GOLD,                                                
2) Metodologia Científica 

1) Organizações e Estratégia 
(Paulo) 

1) Modelagem em 
Operações 
(Cassius) 

1) Teoria Financeira 
(Rodrigo) 

1 2 6 
Dezembro, 
Janeiro, 
Fevereiro 

PESQUISA INICIAL, DEFINIÇÃO DE TEMA, CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA 

1 3 9 
Março, 
Abril, Maio 

Até 9 meses                                                 
3) Seminário I - Orientador 
e mais convidado - 
Encaminhamento 
Temático da pesquisa 

2) Gestão Estratégica de 
Operações e Cadeia de 
Suprimentos (Guilherme),                                
3) Gestão e Decisão em 
Ambientes Internacionais 
(Germano),                                            
4) Organizações Sustentáveis 
e Inovação (Farley) 

2) Mineração de 
Processos 
(Portela),                                   
3) Modelagem na 
Cadeia de 
Suprimentos 
(Gustavo),                             
4) Gestão de Dados 
(Egon) 

2) Análise de 
Investimentos 
(Marcos),                                            
3)Métodos Numéricos 
em Finanças (Frega) 

1 4 12 
Julho, Julho, 
Agosto 

 

5) Práticas Metodológicas 
em Estratégia e Decisão (a 
decidir),                                                        
6) Estratégia em Canais de 
Marketing (Claudimar),                                                                          
7) Gestão Estratégica de 
Pessoas (Simone) 

5) Modelos em 
Gestão de 
Estoques (Thiago),                 
6)Simulação em 
Operações e 
Logística (Pécora) 

4) Mercados de 
Capitais (Adalto) 



 
  

 

Ano 
Trimestre 

Letivo 

Meses 
acum. até 
o fim do 

Trim. 

Período 
Aproximado 

Disciplinas obrigatórias Disciplinas optativas COD 
Disciplinas 

optativas OSD 
Disciplinas optativas 

DFMF 

2 5 15 
Setembro, 
Outubro, 
Novembro 

1) Introdução ao GOLD,                                                
2) Metodologia Científica                        
Até 15 meses                                                  
4) Seminário II - 
Orientador e mais um 
convido - Texto inicial com 
revisão bibliográfica 

1) Organizações e Estratégia 
(Paulo)  

1) Modelagem em 
Operações 
(Cassius) 

1) Teoria Financeira 
(Rodrigo) 

2 6 18 
Dezembro, 
Janeiro, 
Fevereiro 

Até 18 meses                                                    
5) Seminário III - 
Orientador e mais um 
convido - QUALIFICAÇÃO 
DE MESTRADO 

PREPARAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO 

2 7 21 
Março, 
Abril, Maio 

 

2) Gestão Estratégica de 
Operações e Cadeia de 
Suprimentos (Guilherme),                                
3) Gestão e Decisão em 
Ambientes Internacionais 
(Germano),                                            
4) Organizações Sustentáveis 
e Inovação (Farley) 

2) Mineração de 
Processos (Portela),                                   
3) Modelagem na 
Cadeia de 
Suprimentos 
(Gustavo),                             
4) Gestão de Dados 
(Egon) 

2) Análise de 
Investimentos 
(Marcos),                                            
3)Métodos Numéricos 
em Finanças (Frega) 

 8 24 
Julho, Julho, 
Agosto 

Até 24 meses - DEFESA DE 
DISSERTAÇÃO - Orientador 
e mais 2 professores (um 
externo ao programa) 

5) Práticas Metodológicas em 
Estratégia e Decisão (a 
decidir),                                                        
6) Estratégia em Canais de 
Marketing (Claudimar),                                                                          
7) Gestão Estratégica de 
Pessoas (Simone) 

5) Modelos em 
Gestão de Estoques 
(Thiago),                 
6)Simulação em 
Operações e 
Logística (Pécora) 

4) Mercados de 
Capitais (Adalto) 



 
  

 

 


