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ATA 005 - Ata da quinta Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

11 horas do dia 06 de setembro de 2019, na sala 214 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: Guilherme Francisco Frederico (vice), 6 

Claudimar Pereira da Veiga, Paulo Marcelo Ferraresi Pegino, Rodrigo Oliveira 7 

Soares e Simone Cristina Ramos. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a 8 

reunião pela seguinte ordem: 1) Homologação da ata da Reunião 004 – Após 9 

votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2) Deliberações em relação 10 

ao Edital 06/2019 – As provas específicas do processo seletivo suplementar 11 

serão aplicadas no dia dezessete de setembro (terça-feira), das dezoito horas e 12 

trinta minutos às vinte e duas horas e trinta minutos. Estão confirmados na 13 

aplicação os docentes Claudimar Pereira da Veiga, Rodrigo Oliveira Soares e 14 

Simone Cristina Ramos, restando um nome para completar o número exigido. O 15 

presidente solicitará aos demais membros do programa para que se prontifiquem, 16 

caso haja disponibilidade, agradecendo de imediato pela colaboração. A 17 

professora Simone também ficará responsável pela reserva de duas salas para a 18 

realização das provas, devido ao número de candidatos inscritos. A coordenação 19 

se responsabilizará por comunicar aos candidatos da linha de pesquisa de 20 

Decisões em Finanças e Mercados Financeiros a possibilidade de uso de 21 

calculadora simples, científica ou financeira, não sendo permitido o uso de 22 

aplicativos para celulares ou outros dispositivos eletrônicos. Também será 23 

responsabilidade da Coordenação (professores Cassius e Guilherme), juntamente 24 

ao professor Paulo, a aula inaugural do PPGOLD, a ser realizada no dia vinte e 25 

três de setembro. Por decisão, serão convidados para a abertura: o Magnífico 26 

Reitor (Professor Doutor Ricardo Marcelo Fonseca), Pró-reitor da PRPPG 27 

(Professor Doutor André Luiz Felix Rodacki), Diretor do Setor de Ciências Sociais 28 

Aplicadas (Professor Doutor Marcos Wagner da Fonseca) e o coordenador do 29 

PPGOLD, Professor Doutor Cassius Tadeu Scarpin. O evento tem início 30 

programado para as dezenove horas. Ficou estabelecido que a semana de 31 

integração ocorrerá dos dias vinte e quatro a vinte e sete de setembro, cuja 32 

programação será divulgada oportunamente pela mesma equipe responsável pela 33 

aula inaugural. O coordenador ressaltou que qualquer sugestão de tema, evento 34 

ou instrução será muito bem-vinda. Considerando ainda o processo seletivo, os 35 

presentes ressaltaram que o resultado do Teste ANPAD foi divulgado nesta 36 

quinta-feira, primeiro de agosto, o que deve aumentar consideravelmente o 37 

número de inscritos durante o fim de semana. Os presentes fizeram ainda uma 38 

breve avaliação daqueles já inscritos, constatando número elevado de erros no 39 

preenchimento do cadastro e de candidatos com resultados fora dos padrões 40 
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especificados em edital. A Comissão de Avaliação eleita será responsável por 41 

homologar as inscrições no dia cinco de agosto, analisando tão somente o 42 

aspecto documental. 3) Cronograma de aulas - primeiro trimestre letivo 43 

PPGOLD: As aulas do primeiro trimestre terão início em trinta de setembro, indo 44 

até o dia vinte de dezembro. As disciplinas foram distribuídas da seguinte forma: 45 

segundas-feiras - Teoria Financeira (professor Rodrigo Oliveira Soares); terças-46 

feiras – Modelagem em Operações (professor Cassius Tadeu Scarpin); quartas-47 

feiras – Introdução à Gestão, Liderança, Organização e Decisão (professora 48 

Simone Cristina Ramos); quintas-feiras – Metodologia Científica (professores 49 

Guilherme Francisco Frederico e José Eduardo Pécora Junior); sextas-feiras – 50 

Organizações e Estratégia (professor Paulo Marcelo Ferraresi Pegino). A 51 

disciplina de Introdução à Gestão, Liderança, Organização e Decisão (obrigatória) 52 

será ministrada da seguinte forma: quatro aulas sobre teoria da decisão ministrada 53 

pela professora Simone, duas aulas para cada linha apresentar as 54 

formas/métodos de tomada de decisão na sua respectiva linha e duas aulas para 55 

os alunos apresentarem seus trabalhos de avaliação.  A professora Simone 56 

organizará o cronograma, encaminhando aos interessados em momento oportuno. 57 

Na reunião, houve forte recomendação para que as aulas não sejam compostas 58 

majoritariamente por seminários dados pelos alunos, respeitada a liberdade de 59 

cátedra de cada um dos docentes. O objetivo é evitar que os conteúdos sejam 60 

estruturados exclusivamente nesse formato. Complementando a questão da 61 

docência, foi acatado o pedido do professor Rodacki, no sentido de que o 62 

Regimento Interno e a Resolução de Credenciamento e Descredenciamento de 63 

docentes do PPGOLD fossem revistos, de modo a serem retirados os indicadores 64 

desses documentos. A partir da mudança, tais dados serão especificados por 65 

meio de portarias específicas, de forma a facilitar ajustes futuros. Por decisão 66 

aprovada em deliberação, será confeccionado um material com os deveres, 67 

obrigações e prazos para a formação dos alunos no PPGOLD. Ficou estabelecido 68 

um processo de avaliação continua dos docentes de acordo com as diretrizes que 69 

serão trazidas pelo Professor Pécora após o seminário de meio termo. A 70 

Professora Simone, por livre iniciativa, colaborará com a coordenação. Foi 71 

também definida a realização de uma nova reunião plenária, no dia vinte de 72 

setembro, sexta feira, às dez horas da manhã, para homologação dos documentos 73 

e garantia de validade para os alunos já da primeira turma. A convocação será 74 

encaminhada aos membros por e-mail. 4) Recursos e Projetos: A demanda que 75 

está chegando aos docentes do PPGOLD e à Coordenação do programa tornam 76 

evidentes o interesse da sociedade no programa. A professora Simone sugeriu a 77 

elaboração de um “Projeto de Desenvolvimento Institucional”, o qual poderá ser 78 

apresentado no âmbito do Departamento de Administração Geral e Aplicada, do 79 

Mestrado PPGOLD ou, preferencialmente, do Setor de Sociais Aplicadas da 80 
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Universidade Federal do Paraná. Desta forma, iniciativas como treinamentos in-81 

company, turmas fora de sede, projetos em parceria e outras, com possibilidade 82 

de geração de recursos, poderão estar vinculados a este projeto. Ficou 83 

estabelecido que a coordenação pesquisará as formas e os trâmites mais 84 

adequados e prósperos e, em outubro, esse tema será ponto de pauta para 85 

deliberação em reunião colegiado. Segundo a Coordenação, todos aqueles que 86 

puderem ajudar serão bem-vindos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 87 

Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, 88 

lida e aprovada, será por todos assinada.  89 

 
 
 
 
 

Cassius Tadeu Scarpin 
Coordenador do Mestrado Profissional 


