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ATA 011 - Ata da décima primeira Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 
Organizações, Liderança e Decisão/Mestrado Profissional, realizada por meio 
de comunicação digital no dia 20 de abril de 2020, sob a Presidência do Professor 
Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa PPGOLD, com as presenças 
de Guilherme Francisco Frederico (vice-coordenador); Claudimar Pereira da 
Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, Farley Simon Mendes Nobre, José Roberto 
Frega, Rodrigo Oliveira Soares, Thiago André Guimarães (docentes 
permanentes); e Caio Fernando Lima dos Santos (representante discente). O 
Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1) Aprovação ou não sobre a 
proposta da minuta da Resolução N° XX/20-CEPE e sugestão de alternativas 
– Todos os integrantes discentes e docentes do PPGOLD foram convocados para 
uma consulta pública acerca da minuta, realizada às 20 horas do dia 17 de abril. 
Como docente PPGOLD e diretor do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Marcos 
Wagner da Fonseca ressaltou que o objetivo neste momento não é o 
posicionamento favorável ou contrário às atividades em formato EaD, mas sim a 
análise do documento em pauta e a sua pertinência à luz do contexto das Pós-
graduações, cabendo ao Setor condensar todas as propostas recebidas e elencar 
a posição oficial com base nas discussões. Na sequência, o coordenador Cassius 
Tadeu Scarpin realizou uma leitura resumida do documento e abriu a palavra a 
todos os participantes. As observações exaradas nesta data serviram para 
subsidiar o posicionamento dos professores e linhas de pesquisa, tomados na 
presente reunião de colegiado. Foram destacadas questões como a ausência de 
critérios claros referentes ao percentual de aceitação mínimo necessário para 
desenvolvimento das atividades de forma remota, necessidade de maiores 
esclarecimentos relacionados à possibilidade de avaliação dos alunos durante o 
período especial, a falta de tempo para a adequação das disciplinas e seus 
conteúdos ao formato remoto, falta de posicionamento da CAPES rem relação ao 
tema e a fragilidade jurídica da situação, seguindo a atual redação. Conforme 
posicionado no dia 17 de abril, durante a consulta pública, Farley Simon Mendes 
Nobre considera “a Resolução N° XX/20-CEPE fragmentada, onde há partes que 
não interagem com outras”, dessa forma, não sendo favorável ao conteúdo que se 
encontra em seu corpo normativo. Segundo o docente, “A resolução é 
contraditória à medida que propõe período especial com tempo insuficiente para 
execução e conclusão de disciplinas por meio de atividades EaD, e, mais, a 
resolução implica na possibilidade de redundância do trabalho à medida que a 
atividade EaD deve ser reproduzida presencialmente em caso de divergência 
entre as partes envolvidas”. Assim, Farley enfatiza sua insatisfação com a 
presente Resolução N° XX/20-CEPE. O representante discente, Caio Fernando 
Lima dos Santos, a partir das propostas encaminhadas pelos demais discentes do 
programa, realizou um compilado de propostas e pesquisas, propondo “focar as 
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atividades remotas em trabalhos de orientação para 
dissertação/pesquisa/seminários”. O e-mail completo e os resultados estão 
anexados à presente ata. Diante dos pontos elencados, sugere-se o seguinte em 
relação à resolução N° XX/20-CEPE: a) Possibilidade de suspensão das 
atividades dos programas de pós-graduação pelo prazo de 06 semanas, 
previsto em um novo texto da resolução. Conforme indicado pelo coordenador, 
esse seria o tempo necessário para que os Colegiados se reúnam e contemplem 
as disciplinas em formato EaD, ajustando conteúdos, metodologias e 
programação. Neste prazo também seria possível realizar modificações nos 
regimentos, aprovando propostas em reuniões plenárias – algo que forneceria o 
apoio jurídico, regimental e administrativo para realização de atividades no formato 
EaD. b) Definição clara sobre o percentual ou número mínimo de alunos do 
qual é exigido o aceite para realização das atividades de ensino de forma remota, 
complementando a redação dos Artigos 4º e 7º; c) Revisão do número de 06 
aulas propostas, o qual foi incialmente pensado a partir da carga horária das 
disciplinas da graduação, de modo que os programas da Pós-graduação tenham 
mais liberdade de atuação. 2) Posicionamento do PPGOLD em relação ao 
possível retorno em EaD – Apesar das colocações dispostas acima, os 
integrantes do PPGOLD foram unanimemente contrários ao retorno em EaD, 
conforme deliberações e votações realizadas na 10ª e na presente reuniões de 
colegiado. Sendo assim, há duas posições:  a) Caso realmente seja necessário o 
retorno às atividades em formato remoto, todas as condições devem ser 
verificadas no regimento proposto; b) A segunda posição é favorável ao 
cancelamento do semestre/trimestre, para que em seguida seja estipulado prazo 
de 06 semanas para ajustes e estruturação do formato EaD a toda a estrutura 
curricular, mudança que deve ser aprovada pelos respectivos colegiados – 
culminando no reinício das atividades no novo formato, com possibilidade de EaD 
ou presencial de acordo com a oferta da disciplina. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Igor 
Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será por todos assinada.  
 

 
 
 
 

Cassius Tadeu Scarpin 
Coordenador do Mestrado Profissional 
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ANEXO I – E-MAIL 
Posicionamento do Representante Discente 

Caio Fernando Lima dos Santos 
 

Prezados, 

Considerando a resolução sobre período especial para o desenvolvimento de atividades 
acadêmicas remotas, realiza-se aqui sugestões em compilado geral dos alunos, conforme 
solicitado, e também um resultado de uma pesquisa questionário simples realizada, com o intuito 
de materializar a partir de já possíveis concordâncias e discordâncias. 

Dessa forma, propomos em um primeiro momento, julgando que logo o calendário 
normalizará: focar as atividades remotas em trabalhos de orientação para 
dissertação/pesquisa/seminários. 

Algumas disciplinas, de fato, podem ser realizadas no formato EAD. No entanto, 
acreditamos que demanda planejamento. Como a atual turma iniciou presencial, acreditamos que 
o presente trimestre, pelo menos, deve ser realizado dessa forma mesmo que isso atrase o curso, 
pois o calendário está suspenso de qualquer forma, tornando as atividades contraditórias embora 
tenha previsto períodos especiais tornando-a de alguma forma legal. 

Também embora o documento tenha dado maior autonomia para o professor decidir a 
partir da aprovação do colegiado, diversos alunos tem considerado o documento insuficiente e 
genérico para concordar, pedindo melhor detalhamento acerca de planos de atividade, carga 
horaria, entre outros. Ou seja, primeiro deter o plano, crédito, avaliações já elaboradas para assim 
ser favorável ou contrário em votação. Ainda que seja exposto na resolução um percentual de 
aprovação para concordância dos alunos. Ou que semanticamente fique mais claro que demanda 
a concordância da totalidade dos alunos. 

De outro lado, alunos mais inclinados ao EAD estão alinhados com as sugestões do 
professor Germano com a finalidade de facultar ao professor a possibilidade de aplicar atividades 
para casa em substituição à parte das aulas, mediante a devida anuência do colegiado e dos 
alunos matriculados. Também outros apontam que tais atividades remotas iniciadas no período 
especial possam ser estendidas até a conclusão da carga horaria da disciplina. 

Da mesma forma soluções para alunos que não irão cursar modalidades remotas/não 
concordem com atividade remotas >>> 2 soluções >>> oferecer períodos intensivos após 
retomada da normalidade do calendário. Ou garantir vaga na próxima turma do PPGOLD. 

  A pesquisa embora realizada contra boas praticas como por exemplo se basear em 
situações hipotéticas de EAD, retornou 37 impressões dos alunos, o equivalente a 86% dos 43 
alunos matriculados. 
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Os resultados podem ser melhor acessados na aba de “results” pelo link de colaborador da 

pesquisa em:  

https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-
WBU4w/edit?usp=sharing 

Como forma de analisar de forma cruzadas os resultados de Concordância em cada linha 
de pesquisa, não disponível no google,foi utilizado o IBM SPSS Statistic v26 para retirar uma nova 
tabela simplificada: 

Tabela mostra maior discordância em Operações para atividades remotas, ao passo que ao EAD, 
segunda pergunta, todas linhas são desfavoráveis, porém com maior concordância na linha de 
competências 

Outros resultados do Google Forms: 

 

Outros resultados, como por exemplo, adjetivos elencados para os alunos para “EAD”, materiais 
que julgam essenciais para as atividades remotas, entre outros, em: 

https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-
WBU4w/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-WBU4w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-WBU4w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-WBU4w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lyXGT0NAQbSI78LI778XRpcAzfhE_mZzdEqTB-WBU4w/edit?usp=sharing
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Pesquisa já encerrada 

  

Grato, 

Caio. 

 

 


