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EDITAL 12/2019  

   

DA ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS EXTERNOS NAS 

DISCIPLINAS OPTATIVAS DO 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, divulga o presente edital para oficializar a abertura de vagas para alunos externos. 

  

 

I. VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA ALUNOS EXTERNOS 

 

Serão ofertadas vagas para as atuais turmas de disciplinas optativas do PPGOLD, não sendo 

aceitos alunos externos nas disciplinas obrigatórias de “Introdução à Gestão, Operações, 

Liderança e Decisão” e “Metodologia Científica”. As vagas ofertadas seguirão a seguinte 

distribuição: 

 Modelagem em Operações – Professor Cassius Tadeu Scarpin: Até 37 vagas. 

 Organizações e Estratégia – Professor Paulo Marcelo Ferraresi Pegino – Até 03 

vagas. 

 Teoria Financeira – Professor Rodrigo Oliveira Soares – Até 06 vagas. 

 

II. INSCRIÇÃO PARA VAGAS DE ALUNOS EXTERNOS 

 

Todas as solicitações de inscrição para as vagas de aluno externo deverão ser realizadas 

por e-mail. Os interessados devem encaminhar uma mensagem de apresentação ao endereço 
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ppgold@ufpr.br, contendo em anexo a relação completa de documentos solicitados no item III do 

presente edital. 

 

III. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

   

Os seguintes documentos devem ser anexados ao e-mail de solicitação de inscrição para as 

vagas de alunos externos: 

 

 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. 

 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. 

 Histórico escolar do curso de graduação. 

 Curriculum Lattes atualizado. 

 

Os e-mails que não contemplem a lista completa de documentos serão desconsiderados. 

 

IV. DOS PRAZOS E DO RESULTADO 

 

As solicitações de inscrições para as vagas de alunos externos devem ser realizadas até as 

12 horas do dia 30 de setembro de 2019.  

Os resultados serão publicados exclusivamente no site do Programa de Pós-graduação em 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão (PPGOLD) da UFPR, disponível no link 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/. Serão publicados apenas os nomes selecionados pelos 

professores.  

Os critérios de seleção dos alunos externos ficam a cargo do docente responsável por cada 

uma das disciplinas.  

mailto:ppgold@ufpr.br
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
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V.  SOBRE OS ALUNOS EXTERNOS 

 

Conforme o regimento da Universidade Federal do Paraná e a Resolução 32/17 do CEPE 

UFPR, os alunos externos serão regularmente avaliados pelos professores da disciplina, obtendo 

critério A, B, C ou D ao término dela. Caso o aluno ingresse como regular, posteriormente, poderá 

validar o crédito dentro do PPGOLD, a critério do Colegiado do Programa. Será permitido cursar o 

máximo de 03 disciplinas na condição de aluno externo.  

 

 

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 Seletivos para o Mestrado Profissional 

no PPGOLD – 1ª turma 2019. 


