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ATA 008 - Ata da sétima Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

11 horas do dia 06 de dezembro de 2019, na sala 214 do Setor de Ciências 3 

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: Claudimar Pereira da 6 

Veiga, José Roberto Frega, Rodrigo Oliveira Soares e Thiago André Guimarães. O 7 

Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte ordem: 1) 8 

Novas regras do Teste ANPAD: A Associação Nacional de Pós-Graduação e 9 

Pesquisa em Administração aprovou, em sua última assembleia (realizada em 03 10 

de novembro), a reconfiguração das provas que compõem o Teste ANPAD, a qual 11 

passará a valer em 2020. A alteração envolve o número de questões da prova, 12 

reduzidas de 85 para 60. As provas de Raciocínio Lógico e Raciocínio Quantitativo 13 

serão integradas em uma única prova denominada Raciocínio Lógico-Quantitativo. 14 

As provas de Português e Inglês passarão a ser denominadas Interpretação de 15 

Textos em Língua Portuguesa e Interpretação de Textos em Língua Inglesa. 16 

Também será realizada alteração na estrutura das questões, promovida pela 17 

Diretoria de Ensino de Pós-Graduação, a partir de uma capacitação ofertada para 18 

os elaboradores de itens selecionados por meio de chamada pública. Em 2020, 19 

serão reduzidos os locais de aplicação de provas, visando a otimização dos 20 

recursos da Associação. A alteração mais importante foi a proposta de uma 21 

modalidade do Teste ANPAD orientado a programas profissionais (caso do 22 

Mestrado PPGOLD), com a seguinte estrutura: 15 questões de Métodos de 23 

mensuração e análise de dados; 15 questões de Interpretação de Textos em 24 

Língua Portuguesa; 20 questões de Proficiência em Inglês e; 01 Caso 25 

Interdisciplinar. Após detalhar as informações aos demais membros do colegiado, 26 

o coordenador abriu a palavra para discussões acerca das mudanças. Após as 27 

considerações de todos, foi colocada em votação a escolha da modalidade do 28 

Teste ANPAD a ser utilizado pelo PPGOLD em seu processo seletivo para a turma 29 

de 2020. Considerando crucial primeiramente conhecer o teor da nova modalidade 30 

e que tipos de conteúdo serão cobrados na prova profissional, os docentes 31 

votaram por unanimidade pela permanência do PPGOLD no modelo tradicional do 32 

Teste ANPAD. A discussão pode ser reaberta futuramente, uma vez que a nova 33 

prova seja divulgada pela Associação. 2) Solicitação de equivalência – Leticya 34 

Hilário Raddi Mira: A discente solicitou ao Colegiado PPGOLD a equivalência ou 35 

aproveitamento de duas disciplinas, ambas cursadas no Programa de Pós-36 

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná, no 37 

terceiro trimestre de 2016, com carga de 45 horas-aula/03 créditos cada. As 38 

disciplinas em questão são Simulação em Cadeias de Suprimento e Gestão de 39 

Projetos, nas quais a houve aprovação com conceito A e 100% de frequência. O 40 
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coordenador, responsável por relatar o pedido, argumentou que há afinidade entre 41 

Simulação em Cadeias de Suprimento e a disciplina de Simulação em Operações 42 

de Logística, ofertada no PPGOLD no terceiro trimestre letivo, não havendo 43 

qualquer problema na equivalência. Para a disciplina de Gestão de projetos, 44 

contudo, não há um conteúdo equivalente dentro do programa. Desta forma, 45 

sugere-se que, para a aprovação do pedido, a aluna apresente uma carta escrita 46 

por seu orientador, José Eduardo Pécora Junior, detalhando a importância da 47 

disciplina solicitada para a composição da dissertação no Mestrado PPGOLD. 48 

Após discussão, os membros do Colegiado aprovaram a equivalência da disciplina 49 

de Simulação em Cadeias de Suprimento por unanimidade. O pedido referente à 50 

Gestão de Projetos será apreciado novamente quando da apresentação da 51 

complementação necessária. Os envolvidos serão comunicados do resultado pela 52 

secretaria do programa. 3) Desligamento de discente – Rodrigo Guimarães 53 

Vaccari: Por motivos profissionais apresentados via email, o discente não poderá 54 

cumprir as atividades exigidas no Mestrado PPGOLD a curto e médio prazo, 55 

conforme colocado em sua própria explicação. Em virtude disso, o aluno solicitou 56 

o trancamento pelo período de 12 meses (com possível renovação por igual 57 

período se necessário). Entretanto, conforme consta no parágrafo primeiro do 58 

Artigo 28 da Resolução 32/17 do CEPE, “O discente só terá direito a requerer o 59 

trancamento de matrícula após ter concluído, com aprovação, 40% dos créditos 60 

em disciplinas necessários para a integralização do curso”. Além disso, segundo o 61 

parágrafo segundo deste mesmo artigo, “O período de trancamento de matrícula, 62 

somados os dois afastamentos, não poderá exceder 180 dias corridos para o 63 

Mestrado e 360 dias corridos para o Doutorado”. Diante do regramento, não tendo 64 

o aluno cumprido nenhum crédito até o momento, torna-se impossível conceder 65 

qualquer tipo de afastamento. Cabe destacar que o aluno não está atualmente 66 

matriculado em nenhuma das disciplinas, tendo solicitado a exclusão de todas 67 

aquelas em que havia se registrado. Diante dos fatos e da impossibilidade de 68 

cumprir todas as atividades no prazo regulamentar, o coordenador comunicou o 69 

aluno de sua situação e trouxe ao Colegiado os fatos expostos. Após discussão, 70 

por unanimidade, os membros do Colegiado optaram pelo desligamento de 71 

Rodrigo Guimarães Vaccari. 4) Homologação – Eleição de representação 72 

discente no Colegiado PPGOLD: Os discentes do PPGOLD realizaram, no dia 73 

21 de novembro de 2019, eleições para escolha do representante discente no 74 

Colegiado PPGOLD. Duas chapas participaram do processo, compostas 75 

respectivamente pelos alunos: Caio Fernando Lima dos Santos (titular) e Cassio 76 

de Araújo Silva (suplente); Felyx Gabriel Fulanete Bento (titular) e Bruno Dalavale 77 

(suplente). Com 25 votos, foram eleitos pela turma Caio e Cassio. O documento 78 

foi assinado pelos demais integrantes da turma e entregue à secretaria do 79 

Mestrado, para apresentação ao Colegiado do PPGOLD. Após verificação, os 80 
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membros docentes aprovaram por unanimidade a eleição discente. Os eleitos 81 

serão comunicados oficialmente do resultado e passarão a receber todas as 82 

convocações e comunicados referentes ao Colegiado. A documentação referente 83 

à eleição consta nos anexos desta ata. 5) Calendário PPGOLD 2020: Diante da 84 

liberação do calendário acadêmico de 2020 da UFPR, os docentes PPGOLD 85 

deliberaram sobre a distribuição das disciplinas do terceiro trimestre do curso, com 86 

início programado para o mês de março, após o feriado de carnaval. A distribuição 87 

proposta está anexada a esta ata. Após levantamento dos feriados e recessos, o 88 

tema foi levado para votação, sendo aprovado o cronograma por unanimidade. A 89 

secretaria ficará responsável pela comunicação e publicação do calendário aos 90 

demais docentes e discentes, disponibilizando o documento também no site do 91 

programa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 92 

reunião, da qual, para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida 93 

e aprovada, será por todos assinada.  94 

 

 
 

Cassius Tadeu Scarpin 
Coordenador do Mestrado Profissional 
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ANEXOS – 8ª REUNIÃO DE COLEGIADO  
MESTRADO PPGOLD 

 
ANEXO I – ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DISCENTE NO COLEGIADO 
DO MESTRADO PPGOLD 
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ANEXO II - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PPGOLD  2020 
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