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ATA 009 - Ata da nona Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

11 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, 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 de Guilherme Francisco Frederico (vice-coordenador), Claudimar 6 

Pereira da Veiga, Germano Glufke Reis, José Roberto Frega, Rodrigo Oliveira 7 

Soares, Simone Cristina Ramos (docentes permanentes) e Caio Fernando Lima 8 

dos Santos (representante discente). O Presidente cumprimentou a todos e iniciou 9 

a reunião pela seguinte ordem: 1) Informes: a) Discussão acerca do 10 

desempenho dos discentes - Em vista da finalização das disciplinas, os 11 

presentes relataram as suas experiências em sala com a Turma 2019, 12 

comentando os pontos positivos e desafios encontrados nas atividades de 13 

avaliação. Em geral, a percepção é de que os alunos ainda estão em fase de 14 

adaptação à realidade do mestrado, mas que o modelo adotado está adequado, 15 

com a turma demonstrando afinco e grande participação em sala. b) Ajuste na 16 

oferta de disciplinas 2020.1 - A matéria de Mineração de Processos, lecionada 17 

por Eduardo Alves Portela Santos, foi movida para o segundo trimestre letivo de 18 

2020, restando duas disciplinas por dia em paralelo ao longo do primeiro trimestre. 19 

A informação foi devidamente comunicada aos alunos e publicada no site do 20 

PPGOLD. 2) Aprovação da Ata 008 – Colocado em votação, o documento foi 21 

aprovado por unanimidade e assinado pelos presentes. 3) Abertura e Edital de 22 

Processo seletivo para a Turma de 2020 do PPGOLD – Em elaboração, o Edital 23 

do Processo Seletivo para a Turma 2020 do PPGOLD foi debatido entre os 24 

presentes. A proposta da Coordenação prevê algumas alterações em relação ao 25 

ano anterior. Em primeiro lugar, ele seria dividido em quatro fases, sendo elas: 1 – 26 

Inscrição e homologação documental; 2 – Teste ANPAD; 3 – Prova Específica; 4 – 27 

Aproveitamento de vagas remanescentes. Pela nova proposta, a fase 2 seria 28 

completamente opcional, estando classificados todos os candidatos que 29 

apresentassem Certificado ANPAD com notas superiores a 0,7 em cada área de 30 

conhecimento e Média Geral superior a 0,8 (valendo esta como critério de 31 

desempate). Estando dentro do número de vagas disponíveis, o candidato que 32 

atendesse a essa regra estaria automaticamente aprovado. Havendo vagas 33 

restantes, segue-se à Etapa 3, onde os candidatos que não apresentaram o 34 

Certificado ANPAD (ou que não obtiveram os índices descritos) realizam a Prova 35 

Específica, sendo classificados por nota e aprovado até o limite de vagas, desde 36 

que tenham obtido nota superior a 0,5. Por fim, ainda havendo candidatos 37 

habilitados e restando vagas para outros docentes, seria realizada a Etapa 4, do 38 

aproveitamento. Em votação, os presentes aprovaram o modelo, que será 39 

finalizado ao longo dos próximos dias e encaminhado para validação final. Os 40 
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professores já comunicaram o número de vagas que desejam ofertar. O 41 

lançamento do edital está previsto para o dia 02 de março de 2020, garantindo 42 

tempo suficiente para que todos os interessados possam obter as cartas de 43 

intenção de orientação, prestar o Teste ANPAD (caso desejem) e se inscrever 44 

eletronicamente por meio do link fornecido no site do PPGOLD. Inicialmente as 45 

inscrições estão previstas até o dia 07 de agosto, com realização da fase de 46 

provas específicas no dia 18 de agosto e início das aulas em 14 de setembro. 47 

Com o intuito de aumentar o potencial de divulgação do PPGOLD, o coordenador 48 

sugeriu ainda a formação de comissões para a gravação de vídeos explicando o 49 

funcionamento do Mestrado, suas respectivas linhas, disciplinas e outras 50 

especificidades. Complementando, Simone Cristina Ramos sugeriu também que 51 

sejam abordadas as diferenças entre as modalidades acadêmica e profissional, 52 

mostrando ao público qual o perfil desejado. 4) Estágios de Docência/Oficinas 53 

Profissionais – O coordenador esclareceu que, não havendo bolsas para o 54 

PPGOLD, é impraticável a realização dos estágios de docência. Conforme 55 

regimentos da Instituição e da CAPES, essa modalidade é voltada exclusivamente 56 

a alunos bolsistas. O que será realizado dentro do Mestrado PPGOLD é a 57 

disciplina de Prática Profissional. Ela terá turmas abertas semestralmente, com 58 

carga de 10 horas presenciais, a serem realizadas conforme instruções 59 

disponíveis na ementa. A secretaria elaborará um comunicado especial aos 60 

alunos, tratando da questão do funcionamento da Prática Profissional, regras, 61 

encontros e duração, reforçando que ela deve estar estritamente vinculada à 62 

dissertação do aluno. 5) Dúvidas sobre disciplinas optativas, equivalências e 63 

aproveitamentos – Tendo recebido diversos questionamentos dos discentes, o 64 

representante Caio Fernando Lima dos Santos elaborou um documento 65 

solicitando esclarecimentos quanto às equivalências e aproveitamentos dentro do 66 

PPGOLD. Seguindo o Regimento Interno e a Resolução 32/17 da UFPR, a 67 

coordenação esclareceu que: a) Somente é permitida a equivalência em casos de 68 

matérias cursadas em outros programas de pós-graduação stricto sensu 69 

(mestrado ou doutorado), havendo similaridade de conteúdos e carga horária 70 

compatível; b) O aproveitamento ocorre quando o aluno cursa uma disciplina não 71 

prevista na grade do curso, mas que possui correlação direta com a sua 72 

dissertação, devendo esta ser indicada explicitamente pelo orientador; c) Em 73 

ambos os casos, a demanda deve ser instruída a partir de um pedido do 74 

orientador, protocolado com documento formal e submetido à análise em 75 

colegiado; d) Cada aluno pode ter equivalência/aproveitamento máximos de 50% 76 

da carga de créditos, o que no PPGOLD representa um total de 03 disciplinas; e) 77 

Não é permitido o aproveitamento/equivalência para disciplinas obrigatórias. 78 

Novamente, um comunicado será elaborado pela secretaria e disparato a todos os 79 

alunos do curso, junto com explicações sobre a realização das disciplinas de 80 
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Seminários I, II e III. 6) Calendário Anual PPGOLD – Seguindo o calendário da 81 

Graduação da Universidade, foi proposta a divisão letiva: 1º Trimestre – de 02 de 82 

março a 22 de maio; 2º Trimestre – de 01 de junho a 11 de setembro; 3º Trimestre 83 

– de 21 de setembro a 11 de dezembro; Férias letivas – de 13 a 31 de julho. Em 84 

votação, este calendário foi aprovado por unanimidade. 7. Oferta de vagas e 85 

procedimentos para Alunos Externos PPGOLD 2020 – Com o início das aulas 86 

previstas para o dia 02 de março, é necessária a divulgação das vagas que serão 87 

ofertadas para alunos externos. Os professores encaminharão o número de vagas 88 

que pretendem ofertar à secretaria, que elaborará o procedimento e coletará as 89 

inscrições. Caberá a cada docente determinar os selecionados em cada matéria, 90 

baseados na documentação, currículo e justificativa. O procedimento final e os 91 

formulários serão divulgados no site do PPGOLD ainda no mês de fevereiro de 92 

2020. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 93 

reunião, da qual, para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida 94 

e aprovada, será por todos assinada.  95 
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