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ATA 012 - Ata da décima segunda Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

Organizações, Liderança e Decisão/Mestrado Profissional, realizada por meio 2 

de comunicação digital no dia 08 de maio de 2020, sob a Presidência do Professor 3 

Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa PPGOLD, com as presenças 4 

de Guilherme Francisco Frederico (vice-coordenador); Claudimar Pereira da 5 

Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, Farley Simon Mendes Nobre, José Roberto 6 

Frega, Rodrigo Oliveira Soares, Thiago André Guimarães (docentes 7 

permanentes); e Caio Fernando Lima dos Santos (representante discente). O 8 

Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1. Informes – a) Resoluções e 9 

comunicados recentes: O coordenador destacou alguns dos documentos mais 10 

importantes recebidos nos últimos dias, tais como a Resolução 43/2020 do CEPE 11 

e a Instrução Normativa Nº 28 do Ministério da Economia, pedindo a atenção de 12 

todos aos conteúdos, especialmente em decorrência dos impactos do COVID-19 e 13 

seus efeitos sobre as rotinas administrativas. 2. Aprovação da Ata 011 – 14 

Previamente encaminhado aos membros do Colegiado, o documento foi colocado 15 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Prorrogação do prazo de 16 

defesa dos alunos da Turma 2019 – Segundo estabelecido pelo Art. 9º da 17 

Portaria CAPES Nº 55, de 29 de abril de 2020, “Independentemente da 18 

prorrogação de vigência das bolsas de que trata esta Portaria, sugere-se que os 19 

programas de pós-graduação promovam excepcionalmente a prorrogação do 20 

tempo máximo regulamentar de conclusão do curso”. Diante disso, foi proposta a 21 

possibilidade de prorrogação do prazo de defesa dos alunos da Turma de 2019, o 22 

qual passaria de 23/09/2021 para 23/12/2021 (extensão de 3 meses). Conforme a 23 

proposta, a extensão será garantida a todos os alunos da Turma 2019 que 24 

protocolarem o pedido acompanhado da concordância do seu respectivo 25 

orientador.  Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 4. 26 

Cancelamento das turmas “Análise de Investimentos 2020.1”, “Gestão e 27 

Decisão em Ambientes Internacionais 2020.1”, “Métodos Numéricos em 28 

Finanças 2020.01”, “Modelagem na Cadeia de Suprimentos 2020.1”, 29 

“Modelos e Gestão de Estoques 2020.1” e “Organizações Sustentáveis e 30 

Inovadoras 2020.1” – Diante da atual suspensão do calendário e da introdução 31 

do período excepcional para os programas de Pós-Graduação (conforme 32 

Resolução Nº43 CEPE de 2020), a Coordenação do PPGOLD realizou duas 33 

consultas públicas à sua comunidade (docentes e discentes), coletando opiniões e 34 

propostas como forma de subsidiar o plano de ação para os próximos meses. A 35 

proposta unânime foi trazida ao Colegiado, prevendo o cancelamento das seis 36 

turmas listadas acima, a manutenção das turmas de Seminários I e Prática 37 

Profissional e a extensão do trimestre conforme tópicos relacionados abaixo. 38 

Colocado em votação, o cancelamento das turmas de “Análise de Investimentos 39 

2020.1”, “Gestão e Decisão em Ambientes Internacionais 2020.1”, “Métodos 40 



 

 

 

Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

Mestrado Profissional 

 

 

 

 

Numéricos em Finanças 2020.01”, “Modelagem na Cadeia de Suprimentos 41 

2020.1”, “Modelos e Gestão de Estoques 2020.1” e “Organizações Sustentáveis e 42 

Inovadoras 2020.1” foi aprovado por unanimidade. 5. Prorrogação do prazo de 43 

duração do 1º Trimestre de 2020 até 03/07/2020 – O atual trimestre continuará 44 

apenas com as turmas de “Seminários I” e “Prática Profissional”, cujas atividades 45 

previstas podem ser desenvolvidas por meios remotos. Propôs-se a extensão do 46 

atual trimestre letivo até a data de 03 de julho de 2020, o que garante aos 47 

docentes tempo hábil para a programação e estruturação de suas disciplinas em 48 

formato remoto (observada a infraestrutura necessária e a didática adaptada) e 49 

aos discentes tempo necessário para que reestruturem suas rotinas para a 50 

retomada das aulas do PPGOLD. Colocada em votação, a prorrogação foi 51 

aprovada por unanimidade. 6. Ajuste de Calendário PPGOLD 2020 – Foi 52 

proposta também a alteração do restante do calendário letivo 2020, prevendo as 53 

seguintes datas: Segundo semestre 2020 com início em 06/07/2020 e término em 54 

25/09/2020; Terceiro semestre 2020 com início em 05/10/2020 e término em 55 

24/12/2020. Foram ainda propostas as seguintes alterações nas datas do 56 

Processo seletivo PPGOLD 2020: 02/03/2020 a 28/09/2020 - Etapa 1 – Inscrições; 57 

29/09/2020 - Até as 18:00 - Divulgação dos habilitados na Etapa 1; 29/09/2020 - 58 

Etapa 2 – Avaliação do Teste ANPAD; 29/09/2020 - Divulgação dos aprovados na 59 

Etapa 2 e das vagas remanescentes para a Etapa 3; 01/10/2020 - Das 18:30 às 60 

22:30 Etapa 3 – Prova de Conhecimento Específico; 02/10/2020 - Até às 22:45 - 61 

Divulgação dos aprovados e habilitados na Etapa 3; Até as 16h do dia 05/10/2020 62 

- Até as 16:00 - Etapa 4 – Aproveitamento e Entrega da nova Carta de intenção de 63 

Orientação; 05/10/2020 - Até as 18:00 - Divulgação do Resultado Final; 64 

05/10/2020 - 19h - Início das aulas. Colocadas em votação, as alterações foram 65 

aprovadas por unanimidade. As alterações serão comunicadas via website aos 66 

candidatos, em edital específico. 7. Flexibilização da oferta das disciplinas – 67 

Complementando os itens anteriores, foi discutida a formalização da oferta das 68 

disciplinas do PPGOLD em modalidade remota. Pretende-se que, a partir do 69 

próximo trimestre (a ser iniciado em 06/07/2020), o PPGOLD possa ofertar todas 70 

as suas disciplinas nas modalidades presencial ou remota. Para que as disciplinas 71 

sejam ofertadas na modalidade remota, faz-se necessário: a) Que o ministrante da 72 

disciplina apresente ao Colegiado o plano de ensino previamente ao início das 73 

matrículas; b) Que o Colegiado aprove o pedido, o qual deve ser acompanhado de 74 

fundada justificativa para a oferta na modalidade remota; c) Que a modalidade da 75 

disciplina esteja explícita aos discentes quando do ato da matrícula. O ato da 76 

matrícula do aluno implicará sua total concordância com a modalidade ofertada. 77 

Cabe destacar ainda que a modalidade presencial tem precedência, sendo cabível 78 

a modalidade remota apenas diante de excepcionalidades. Colocada em votação, 79 

a proposta foi aprovada por unanimidade. Os critérios e procedimentos a serem 80 
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observados quando da oferta das disciplinas serão compilados e publicados em 81 

Portaria específica do PPGOLD. 8. Aprovação de Comissão para a unificação 82 

da plataforma de Ensino Remoto, com prazo de entrega dos resultados até o 83 

dia 26/06 – A Coordenação propôs a formação de três comissões específicas, 84 

voltadas ao planejamento imediato e futuro do PPGOLD. A primeira delas terá 85 

duração prevista até o dia 26/06/2020 e será voltada à unificação da plataforma de 86 

ensino remoto. Os membros terão como missão a pesquisa, testes e levantamento 87 

de opções, ferramentas e recursos de tecnologia que possam ser úteis às aulas 88 

em formato remoto. O objetivo é a entrega de um conjunto unificado e de fácil 89 

compreensão, que possa ser adotado como padrão para todas as atividades 90 

realizadas neste formato. Haverá produção documental, de guias de uso, dicas de 91 

suporte, entre outros. Após deliberação, o Colegiado apontou os seguintes 92 

docentes para a composição desta Comissão: José Roberto Frega (presidente da 93 

comissão), Cassius Tadeu Scarpin, Claudimar Pereira da Veiga, Guilherme 94 

Francisco Frederico e Marcos Wagner da Fonseca. Os docentes serão 95 

comunicados da indicação e terão prazo para se manifestarem. 9. Aprovação de 96 

Comissão para a elaboração de documentos referentes a cursos, parcerias, 97 

convênios, turmas fora de sede e outras atividades do PPGOLD – O objetivo é 98 

expandir o alcance do PPGOLD, levando as ações do programa para fora da 99 

UFPR, construindo parcerias com instituições tanto do setor público quanto do 100 

privado e facilitando o acesso ao conhecimento. Essa é uma grande oportunidade 101 

para dar retornos à sociedade, ao mesmo tempo em que se garantem formas 102 

alternativas de financiamento do Mestrado. Dada a burocracia necessária, os 103 

participantes organizarão documentos, informações e estruturarão os 104 

procedimentos necessários para a celebração de contratos e convênios, 105 

obedecidos os trâmites legais exigidos. Os indicados para esta comissão foram: 106 

Simone Cristina Ramos (presidente), Adalto Acir Althaus Junior, Cassius Tadeu 107 

Scarpin, Claudimar Pereira da Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, Egon Walter 108 

Wildauer, Farley Simon Mendes Nobre, Germano Glufke Reis, José Eduardo 109 

Pécora Junior e José Roberto Frega. Os docentes serão comunicados da 110 

indicação e terão prazo para se manifestarem. 10. Aprovação de Comissão de 111 

Planejamento Estratégico do Quadriênio 2021/2024 do Mestrado PPGOLD – 112 

Direcionada a ações relacionadas ao futuro do programa, esta comissão atuará 113 

também em atividades ligadas ao preenchimento da plataforma Sucupira. O 114 

Colegiado apontou a seguinte composição: Cassius Tadeu Scarpin (presidente), 115 

Guilherme Francisco Frederico, Gustavo Valentim Loch, José Roberto Frega, 116 

Rodrigo Oliveira Soares, Simone Cristina Ramos e Thiago André Guimarães. Os 117 

docentes serão comunicados e terão prazo para se manifestarem.  Nada mais 118 

havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para 119 
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constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será por 120 

todos assinada.  121 

 

 

 

Cassius Tadeu Scarpin 
Coordenador do Mestrado Profissional 


