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ATA 010 - Ata da décima Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

Organizações, Liderança e Decisão/Mestrado Profissional, realizada em 2 

formação plenária às 19 horas e 30 minutos do dia 03 de abril de 2020, por web-3 

conferência disponível no endereço https://video.c3sl.ufpr.br/PPGOLD, sob a 4 

Presidência do Professor Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa 5 

PPGOLD, com as presenças de Guilherme Francisco Frederico (vice-6 

coordenador); Claudimar Pereira da Veiga, Farley Simon Mendes Nobre, Germano 7 

Glufke Reis, e Simone Cristina Ramos, Professores da Linha de Pesquisa de 8 

Competências Organizacionais e Decisão; Adalto Acir Althaus Junior, José 9 

Roberto Frega, Marcos Wagner da Fonseca e Rodrigo Oliveira Soares, 10 

Professores da Linha de Pesquisa de Decisões em Finanças e Mercados 11 

Financeiros; Eduardo Alves Portela Santos, Egon Walter Wildauer, Gustavo 12 

Valentim Loch, José Eduardo Pécora Junior e Thiago André Guimarães, 13 

Professores da Linha de Pesquisa de Operações e Sistemas de Decisão; Caio 14 

Fernando Lima dos Santos, Representante discente eleito para o Colegiado; 15 

Juliana Hellvig e Roger Kumagai Yamagami, discentes com direito à voto em 16 

Plenária, eleitos por seus pares. Participaram também os alunos Adalberto dos 17 

Santos, Anderson Oderban Machado, Bianca Basseto Thiago, Evelyn Moissa, 18 

Felyx Gabriel Fulanete Bento, Hedwik Dissenha Giesel, Otávio Augusto 19 

Mazzarolo, Renan Ribeiro do Prado, Ricardo Arcaro e Ricardo de Oliveira Silveira, 20 

além de outros treze alunos sem identificação na sala virtual. O Presidente 21 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte ordem: 1) Informes: a) 22 

Sucupira Ano 2019 – Aproveitando a presença de todos os docentes e da maioria 23 

dos discentes, o coordenador explicou o que é a plataforma Sucupira e qual a sua 24 

importância para a avaliação dos mestrados, ressaltando que todos os 25 

professores devem atualizar seus currículos Lattes com projetos e atividades. 26 

Devido à pandemia da Covid-19, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 27 

de Ensino Superior (CAPES) prolongou o período de entrega dos dados para o dia 28 

23 de abril de 2020. O coordenador entrará em contato pessoalmente com os 29 

professores ao longo da próxima semana para realizar a conferência de dados. Os 30 

textos descritivos também estão em produção e serão encaminhados a todos os 31 

docentes e discentes representantes até a próxima quinta-feira. O objetivo é 32 

realizar uma leitura a várias mãos para aprimorar ao máximo o texto da avaliação. 33 

2) Aprovação da Ata 009 – Colocado em votação, o documento foi aprovado por 34 

unanimidade entre os presentes na última reunião. Novamente, o coordenador 35 

esclareceu a todos os participantes questões como formação do Colegiado, 36 

representação das Linhas de Pesquisa e elaboração da ata. 3) Discussão sobre 37 

o Ensino EaD na UFPR – Em atendimento ao Despacho nº 42/2020 da Direção 38 

do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, constante no processo SEI 39 

23075.021101/2020-06, a Coordenação do PPGOLD convocou todos os membros 40 

https://video.c3sl.ufpr.br/PPGOLD
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docentes e discentes para tratar da possibilidade de retorno das atividades 41 

acadêmicas em formato EaD, após a data de 02 de maio de 2020, atual período 42 

de suspensão determinado pela Reitoria da Universidade. O documento foi 43 

previamente encaminhado aos participantes para que pudessem abordar todos os 44 

aspectos envolvidos. Após considerações do Coordenador, manifestaram-se 45 

sobre o tema Farley Simon Mendes Nobre, Gustavo Valentim Loch, Rodrigo 46 

Oliveira Soares, Marcos Wagner da Fonseca, José Roberto Frega, Germano 47 

Glufke Reis, Caio Fernando Lima dos Santos e Juliana Hellvig, estes últimos dois 48 

em nome do corpo discente. Entre os principais pontos debatidos constaram 49 

questões como: falta de infraestrutura adequada para atender a uma demanda tão 50 

grande de acesso; grau de acessibilidade às tecnologias; problemas de ordem 51 

técnica enfrentados durante testes realizados com as plataformas disponibilizadas 52 

pela UFPR (jitsi.org, RNP, entre outros); necessidade de suporte aos alunos e 53 

docentes não familiarizados com as tecnologias; e a dificuldade de manutenção de 54 

grandes debates por meio online. José Roberto Frega reforçou que todos 55 

entraram no PPGOLD pensando na dinâmica de um curso presencial, que exige 56 

outro tipo de compromisso e dedicação dos envolvidos, sendo extremamente 57 

complexo replicar a proposta em formato online. Com mais de dez anos de 58 

experiência em ensino à distância, Marcos Wagner da Fonseca enfatizou que 59 

cursos projetados para EaD possuem estruturas dedicadas, amparadas por 60 

tutorias e suporte técnico. Mais do que isso, na visão do professor o formato EaD 61 

exige grande preparação prévia, estruturação e análise para que se chegue a um 62 

formato capaz de proporcionar a mesma qualidade de aprendizado aos alunos – 63 

sendo necessárias outras estratégias de ensino e interatividade para a obtenção 64 

de resultados equiparáveis aos do ensino presencial. Ele ressaltou que o 65 

calendário está meramente suspenso e que as atividades serão retomadas 66 

exatamente de onde pararam após o fim dos desdobramentos mais severos do 67 

Coronavírus. O momento, segundo o docente, é de preservação da saúde e de 68 

combate à pandemia. Como discente representante, Caio Fernando Lima Santos 69 

reafirmou a opção dos alunos pela dinâmica presencial, lembrando a todos que a 70 

discussão ainda está amadurecendo, não havendo amplo conhecimento das 71 

plataformas – as quais devem ser muito bem estruturadas para aguentar o volume 72 

de acessos e as demandas dos encontros, segundo o discente. O coordenador 73 

esclareceu a questão dos prazos enfrentados e do posicionamento da CAPES, 74 

enfatizando que somente as atividades de ensino estão suspensas na UFPR. 75 

Todas as demais atividades de pesquisa e orientação prosseguem normalmente – 76 

ainda que de forma remota. Após as considerações, foi colocada em votação a 77 

possibilidade de retorno das aulas do PPGOLD em formato EaD. Por 78 

unanimidade, todos os participantes com direito a voto optaram por não retornar 79 

em EaD. 4) Chamada Pública 02/2020 – Projeto Institucional de Programa de 80 
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Bolsas Fundação Araucária & Volvo do Brasil Veículos Ltda – Com o objetivo 81 

de incentivar a articulação entre instituições de ensino superior e institutos de 82 

pesquisa e a Volvo do Brasil Veículos Ltda, a Fundação Araucária divulgou o 83 

lançamento de 05 bolsas-empresa para alunos de mestrado, com dedicação de 24 84 

horas semanais, no valor mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) por 85 

um período de até 12 meses. Conforme instruções do coordenador, os que 86 

tiverem interesse em participar do Projeto Institucional de Programa de Bolsas 87 

deverão encaminhar suas propostas (desenvolvidas em conjunto com os 88 

respectivos orientadores) para o e-mail da secretaria do PPGOLD, contendo toda 89 

a documentação exigida na chamada. O prazo de submissão final à Fundação 90 

Araucária é 08/05/2020. A coordenação do PPGOLD será a responsável por 91 

verificar as propostas e encaminhá-las adiante, na busca por vagas. Cassius 92 

Tadeu Scarpin comentou brevemente também a situação do processo seletivo 93 

para a turma de 2020, cujas inscrições estão abertas e informou aos presentes 94 

que uma nova plenária deve ser realizada por volta de outubro de 2020. Nada 95 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, 96 

para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será 97 

por todos assinada.  98 
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