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ATA 007 - Ata da sétima Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

11 horas do dia 04 de outubro de 2019, na sala 205 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 

coordenador), Claudimar Pereira da Veiga, Germano Glufke Reis, José Roberto 7 

Frega, Paulo Marcelo Ferraresi Pegino, Rodrigo Oliveira Soares e Thiago André 8 

Guimarães. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte 9 

ordem: 1) Informes: a) Desistência de discente: Arthur Pontes Bassetto 10 

comunicou oficialmente a sua desistência do Mestrado PPGOLD. A solicitação foi 11 

protocolizada no dia 26 de setembro. Os procedimentos adequados já foram 12 

realizados via SIGA. b) Discussão sobre os parâmetros de suficiência – Os 13 

membros do colegiado levantaram a possibilidade de divulgar uma portaria 14 

especificando mais detalhes sobre os certificados de suficiência, critérios de 15 

pontuação e tipos aceitos. O objetivo seria orientar os alunos e criar uma 16 

especificação básica para a discussão dos próximos pedidos. O assunto será 17 

retomado no próximo encontro. 2) Solicitação de ingresso em vaga 18 

remanescente – Monica Cristofoletti Budni: A referida candidata, servidora 19 

lotada no DAGA/UFPR, solicitou ingresso no PPGOLD em virtude da desistência 20 

do candidato aprovado Arthur Pontes Bassetto, servidor também lotado no 21 

DAGA/UFPR. Fundamentou o pedido apoiada na destinação de 5% das vagas 22 

dos Programas de Pós-graduação da UFPR aos servidores desta instituição – 23 

Conforme Artigo 23, parágrafo 3º da Resolução nº 32/17 do CEPE. Contudo, 24 

mesmo considerada a desistência de Arthur, restam ainda quatro servidores na 25 

Turma 2019 (Isadora Porto Leon, Mirian Natali Blézins Moreira, Núbia Veríssimo 26 

Campos e Viviane Lesniovski), já sendo atendida a cota estabelecida pela 27 

resolução supracitada. O pedido foi relatado pelo professor Paulo Marcelo 28 

Ferraresi Pegino, cujo parecer (anexado a esta ata) foi desfavorável. Após 29 

discussão e votação, o pedido da candidata Monica Cristofoletti Budni foi 30 

indeferido por unanimidade. 3) Certificado de suficiência em língua inglesa – 31 

Isadora Porto Leon: O certificado apresentado pela aluna foi o TOEFL ITP, 32 

emitido pelo Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Paraná. Com nota 33 

final 463, ele equivale ao nível B1 no Quadro Comum Europeu de Referência para 34 

Línguas. Apesar de a pontuação indicar suficiência, o documento foi emitido em 35 

04 de outubro de 2015, não sendo mais válido de acordo com as normas do 36 

próprio TOEFL ITP – segundo o qual “A pontuação com validade superior à de 37 

dois anos não poderá ser usada ou relatada”. Amparado nesta norma, o relator do 38 

pedido, professor Thiago André Guimarães, deu parecer desfavorável (disponível 39 

para consulta nos anexos desta ata). Após discussão e votação, os membros do 40 
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colegiado indeferiram a solicitação, por unanimidade. 4) Certificado de 41 

suficiência em língua inglesa – Heloise Helena Berger Ploszaj: O segundo 42 

pedido de aceite de suficiência em idioma estrangeiro foi relatado pelo professor 43 

Rodrigo Oliveira Soares. Do mesmo modo, o certificado TOEFL ITP apresentado 44 

por Heloise (emitido pela instituição Phil Young’s em 25 de novembro de 2016, 45 

com pontuação 553) encontra-se com validade expirada, segundo determinação 46 

do próprio guia TOEFL ITP. Desta forma, o parecer emitido foi desfavorável. Após 47 

deliberação e votação, o pedido da aluna foi rejeitado por unanimidade. O parecer 48 

completo está anexado a esta ata. 5) Solicitação de aproveitamento de 49 

disciplina – Nery Carvalho Filho: Tendo cursado a disciplina de Simulação em 50 

Cadeias de Suprimento no Programa de Pós-graduação em Engenharia de 51 

Produção da UFPR, o discente Nery solicitou o aproveitamento da disciplina no 52 

mestrado PPGOLD. A análise do pedido foi relatada pelo professor Thiago André 53 

Guimarães. Consoante ao parágrafo 3º do Artigo 29 do Regimento Interno do 54 

PPGOLD, “Para serem consideradas validadas, equivalentes ou convalidadas, as 55 

disciplinas devem ter sido cursadas no máximo até 5 (cinco) anos antes da 56 

solicitação de equivalência ou convalidação na UFPR”. Considerando que a 57 

disciplina foi cursada no 3º Trimestre de 2013, ela se encontra fora do prazo 58 

regimental. Desta forma, o relator deu parecer desfavorável. Após discussão, os 59 

membros do Colegiado votaram pelo indeferimento do pedido, por unanimidade. 60 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da 61 

qual, para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, 62 

será por todos assinada.  63 

 

 
 

Cassius Tadeu Scarpin 
Coordenador do Mestrado Profissional 
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ANEXOS – 5ª REUNIÃO DE COLEGIADO  
MESTRADO PPGOLD 

 
ANEXO I – PARECER: MONICA CRISTOFOLETTI BUDNI 
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ANEXO II – PARECER: ISADORA PORTO LEON 
 
Parecer sobre pedido de dispensa para exame de suficiência em língua estrangeira 

Interessado: Isabela Porto Leon 

 

Análise: 

1. A aluna de mestrado Isabela Porto Leon solicita equivalência no exame de 

suficiência em língua estrangeira, requisito parcial para obtenção do título de mestre 

junto ao PPGOLD. 

 

2. A referida aluna apresenta um certificado de suficiência, com pontuação igual à 463, 

conforme escala TOEFL ITP, emitido em 04/10/2015, equivalente ao nível B1 do 

quadro comum europeu de referência para línguas. 

 

Parecer 

 

1. Embora a seção XIV, no artigo 83, inciso 2 do regimento do PPGOLD possibilita a 

equivalência no exame de suficiência em língua estrangeira,  o certificado 

apresentado pela aluna data de 2015 e extrapola o limite de validade de documentos 

dessa natureza, que é de 2 anos. 

 

2. Pela não validade do documento apresentado, sou de parecer desfavorável à 

concessão de equivalência no teste de suficiência em língua estrangeira. 

 

Salvo melhor juízo, este é o meu parecer. 

À consideração superior, 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2019 

 

Prof. Dr. Thiago André Guimarães 

SIAPE 1803749 

Representante da linha de Operações e Sistemas de Decisão 

Professor Permanente no Programa de Pós Graduação em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão 
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ANEXO III – HELOISE HELENA BERGER PLOSZAJ 
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ANEXO IV – NERY CARVALHO FILHO 
 
Parecer sobre pedido de aproveitamento de disciplina 

Interessado: Nery Carvalho Filho 

 

Análise: 

3. O aluno Nery Carvalho Filho solicita dispensa na disciplina de Simulação em 

Cadeias de Suprimento no PPGOLD, por ter cursado disciplina equivalente no 

Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP, na 

Universidade Federal do Paraná. A disciplina foi cursada no terceiro trimestre de 

2013, conforme regimento e calendário do PPGEP. 

 

4. A referido aluno apresenta certificado de aproveitamento, sendo aprovado com 

conceito B. 

 

Parecer 

 

1. Em consonância com o parágrafo terceiro do artigo 29 do regimento interno do 

PPGOLD que exige que a dispensa de disciplina dar-se-á por créditos obtidos 

em até 5 anos após a conclusão dos mesmos, e pelo fato da disciplina cursada no 

PPGEP ultrapassar esse período máximo, sou de parecer desfavorável ao pedido 

de aproveitamento de disciplina no PPGOLD. 

Salvo melhor juízo, este é o meu parecer. 

À consideração superior, 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2019 

 

Prof. Dr. Thiago André Guimarães 

SIAPE 1803749 

Representante da linha de Operações e Sistemas de Decisão 

Professor Permanente no Programa de Pós Graduação em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão 

 


