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COMUNICADO – FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA  

DE PRÁTICA PROFISSIONAL – 1º Trimestre de 2020 
 

 

 
Prezados alunos, 

 

A partir deste trimestre será ofertada a disciplina de Prática Profissional, um dos pré-requisitos 

para a formação de futuros Mestres no PPGOLD. A disciplina terá abertura semestral, objetivando a 

preparação para a atividade profissional. A disciplina será desenvolvida predominantemente por 

atividades de campo, onde o estudante poderá optar por:  

 

a) Realizar visitas técnicas comprovadas a três organizações que contemplem ou sejam 

representativas em relação à temática de estudo do aluno;  

b) Acompanhamento de uma organização representativa em relação a temática de estudo 

do aluno, por meio de múltiplas visitas e desenvolvimento de atividades in loco.  

 

Além das atividades de campo, a disciplina prevê 10 horas presenciais em sala de aula, visando 

promover o compartilhamento de conhecimento e orientação do estudante para o desenvolvimento 

de sua atividade em campo. 

O relatório das atividades, a apresentação e o formato serão indicados pelos seus respectivos 

orientadores, os quais encaminharão a parte escrita à Coordenação do curso. Ao longo das 10 horas 

presenciais, os alunos terão que apresentar seus relatórios oralmente, em até 30 minutos.  

Salientamos que a Prática Profissional e as atividades desenvolvidas devem estar estritamente 

ligadas à Dissertação de Mestrado do aluno. Reforçamos ainda que todos estão convidados a 

participar nas datas das apresentações, a serem definidas pelos professores e membros da 

coordenação.  

Disponibilizamos abaixo a Ficha completa da disciplina, contendo ementa, objetivos, 

bibliografia, procedimentos didáticos e Formas de Avaliação.  
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Disciplina: Prática Profissional Código:  

Natureza: 

( x ) Obrigatória 

(  ) Optativa 

( ) Semestral      ( ) Anual ( x) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x) Presencial    () Totalmente EaD(  )..............% EaD* 

CH Total: 45 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

10 

Laboratório 

(LB):0 

Campo 

(CP): 35 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Elaboração de diagnóstico sobre o Processo Decisório Organizacional. Desenvolvimento de soluções teórico-práticas 

para o Processo Decisório Organizacional no que se refere a suas competências organizacionais, operações e 

finanças. Desafios para implementação de inovações em relação ao Processo Decisório Organizacional. 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Elaboração de Diagnóstico em Processo Decisório Organizacional; 

2. Desenvolvimento de soluções teórico-empíricas para problemas diagnosticados em Processo Decisório 

Organizacional; 

3. Implementação de soluções em Processo Decisório: desafios físicos, humanos, políticos e culturais. 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Capacitar o estudante a exercer uma prática profissional transformadora e de excelência, por meio da aplicação de 

competências complexas como a realização de diagnósticos e desenvolvimento planos de ação condizentes com 

organizações complexas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Ampliar a capacidade de diagnóstico do estudante em relação ao tema Processo Decisório Organizacional; 

2. Promover o raciocínio analítico e crítico para desenvolvimento de soluções robustas a partir de sólido 

referencial teórico; 

3. Capacitar o estudante a desenvolver planos de ação condizentes com a complexidade organizacional 

representada por suas características físicas, de capital financeiro e humano, bem como aspectos intangíveis 

como questões políticas e culturais. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida predominantemente por atividades de campo, onde o estudante poderá optar por: a) 

Realizar visitas técnicas comprovadas a três organizações que contemplem ou sejam representativas em relação a 

temática de estudo do aluno; b) acompanhamento de uma organização representativa em relação a temática de estudo 

do aluno, por meio de múltiplas visitas e desenvolvimento de atividades in loco. Além das atividades de campo a 

disciplina prevê dez horas de aula tradicional visando promover o compartilhamento de conhecimento e orientação 

do estudante para o desenvolvimento de sua atividade em campo. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

. 

A nota final será computada com base nos itens: 

 

• 30% Participação do estudante nas atividades tradicionais da disciplina, por meio de atividades em classe. 

• 70% Relatório de campo contendo a descrição das atividades realizadas, diagnóstico, desenvolvimento de solução e 

detalhamento de plano de implementação com descrição dos aspectos físicos, financeiros, humanos, bem como 

aspectos intangíveis como questões políticas e culturais. 

 
 

 

 

 

Curitiba, 20 de março de 2020 

 

 

Prof. Cassius Tadeu Scarpin 

 

Coordenador Pró-Tempore 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). 


