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EDITAL 02/2020 
 

 

INSCRIÇÂO DE ALUNOS EXTERNOS NO 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, torna públicos, por meio do presente edital, os procedimentos e cronograma para a 

inscrição de Alunos Externos nas disciplinas ofertadas no primeiro trimestre letivo de 2020. 

 

 

1. DISCIPLINAS DISPONIBILIZADAS 
 

 Serão ofertadas vagas para alunos externos em 05 das disciplinas programadas para o primeiro 

trimestre de 2020, conforme relacionadas abaixo: 

 

Disciplina CH Créditos Professor Dia Horário 

Linha de Pesquisa: COD 

Organizações Sustentáveis e 
Inovação 

45h 3 Farley Simon Mendes Nobre 5ª 19h 

Linha de Pesquisa: OSD 

Modelos em Gestão de 
Estoques 

45h 3 Thiago André Guimarães 3ª 19h 

Modelagem na Cadeia de 
Suprimentos 

45h 3 Gustavo Valentim Loch 4ª 19h 

Linha de Pesquisa: DFMF 

Métodos Numéricos em 
Finanças 

45h 3 José Roberto Frega 3ª 19h 

Análise de Investimentos 45h 3 Marcos Wagner da Fonseca 5ª 19h 
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2. INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DE ALUNOS EXTERNOS 

 

Todas as solicitações de inscrição para as vagas de aluno externo no Mestrado PPGOLD 

devem ser realizadas pelo formulário disponível no link abaixo: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqz7cQFiMSxL1WEUhIW9IB3n5GuIj

XfZZf-frp4Dvy2RiW-Q/viewform 

 

Os candidatos devem preencher todos os campos, obrigatoriamente. É permitida a seleção de 

no máximo 03 das disciplinas listadas acima. Caso já tenha cursado alguma disciplina dentro do 

Mestrado PPGOLD na condição de aluno externo, ela será subtraída da quantidade máxima 

permitida.  

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 
 
 

Os seguintes documentos devem ser anexados ao formulário 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 formulários que não contemplarem a lista completa de documentos exigidos serão 

desconsiderados. Todos os documentos devem ser enviados ao formulário no campo indicado, em 

formato PDF.  

 

4. PRAZOS E RESULTADO 

 

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

12 horas do dia 26 de fevereiro de 2020. Os resultados serão publicados na data provável de 02 de 

março de 2020, 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.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqz7cQFiMSxL1WEUhIW9IB3n5GuIjXfZZf-frp4Dvy2RiW-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqz7cQFiMSxL1WEUhIW9IB3n5GuIjXfZZf-frp4Dvy2RiW-Q/viewform
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold
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 Somente serão publicados os nomes dos candidatos selecionados pelos professores. Os 

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

disciplinas ofertadas.  

 

5. 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 e de acordo com os prazos 

estabelecidos pelas normativas da Universidade Federal do Paraná e do Regimento Interno do 

PPGOLD. É permitido cursar o máximo de 03 disciplinas na condição de aluno externo. 

Todas as disciplinas do Mestrado PPGOLD são ofertadas no Setor de Sociais Aplicadas da 

UFPR, Campus Jardim Botânico, tendo início às 19 horas. O ensalamento será divulgado em data 

futura pela secretaria do programa.  

 

 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2020 

 

 

Prof. Cassius Tadeu Scarpin 

 

Coordenador 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). 

 


