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ATA 013 - Ata da décima terceira Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

de comunicação digital no dia 15 de junho de 2020, sob a Presidência do 3 

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

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

Pereira da Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, José Roberto Frega, Rodrigo 6 

Oliveira Soares, Thiago André Guimarães (docentes permanentes); e Caio 7 

Fernando Lima dos Santos (representante discente). O Presidente abriu a sessão 8 

pela seguinte ordem: 1. Informes – a) Finalização do Sucupira 2019: O 9 

coordenador relatou a todos que os procedimentos referentes ao preenchimento 10 

da plataforma Sucupira, da CAPES, foram finalizados. Os dados do programa 11 

foram corretamente preenchidos em um esforço envolvendo Coordenação, equipe 12 

docente e secretaria. O coordenador manifestou profundo agradecimento pelo 13 

apoio recebido dos colegas, ressaltando que a tarefa, embora complexa, facilitará 14 

o trabalho das futuras gestões graças à organização dos dados e cadastro correto 15 

dos dados referentes aos projetos de pesquisa. Neste cenário, é vital que cada 16 

Linha de Pesquisa mantenha seus dados atualizados. Uma tabela padrão será 17 

encaminhada a todos para preenchimento e conferência futura. b) Comissão de 18 

Planejamento Estratégico – Presidida pela professora Simone Cristina Ramos, a 19 

comissão iniciará suas atividades no mês de julho, em paralelo ao reinício das 20 

aulas. Com a finalização dos processos relativos à CAPES, a coordenação 21 

auxiliará nos trabalhos.  c) Comissão da Plataforma de Ensino Remoto – 22 

Presidida pelo professor José Roberto Frega, a comissão realizou estudos e 23 

definiu o Microsoft Teams como plataforma a ser utilizada para discussões e 24 

demais atividades letivas. O professor ressalta que em termos de recursos e 25 

desempenho é uma das melhores opções atuais, muito embora a sua utilização 26 

esteja condicionada à manutenção da parceria entre Microsoft e Universidade 27 

Federal do Paraná. Como backup, a opção apontada foi o sistema 28 

Webconferência da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), também disponível aos 29 

professores e alunos da UFPR. Um relatório completo está em fase de 30 

elaboração. 2. Aprovação da Ata 012 – Previamente encaminhado aos membros 31 

do Colegiado, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado por 32 

unanimidade. 3. Abertura das turmas remotas – O início do segundo trimestre 33 

do PPGOLD está previsto para o dia 06 de julho de 2020, momento em que serão 34 

ofertadas as disciplinas em modalidade remota. Haverá também nova oferta de 35 

turmas de Prática Profissional e de Seminários I. As matrículas ocorrerão entre os 36 

dias 29 de junho e 10 de julho para os alunos regulares do programa. Já os 37 

candidatos a vagas para alunos externos terão entre os dias 29 de junho e 05 de 38 

julho para realizarem suas inscrições via formulário (a ser elaborado pela 39 

secretaria do programa). Todos os representantes de Linhas de Pesquisa do 40 
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PPGOLD devem, até o dia 19/06/2020, encaminhar as informações das disciplinas 41 

que serão ofertadas no próximo trimestre, incluindo os seguintes dados: Nome da 42 

Disciplina Ofertada; Professor Responsável; Vagas para alunos externos; 43 

Cronograma das 12 aulas contemplando conteúdo programático; Ferramentas 44 

utilizadas para ensino remoto; Links de acesso ao conteúdo (para que constem 45 

nos dados da turma no SIGA e na divulgação); Sugestões de datas (dia da 46 

semana e horário dos encontros, por linha de pesquisa). Estes dados serão 47 

publicados no site do programa, via SIGA. Poderão ser validadas as 8 horas já 48 

lecionadas presencialmente, desde que o fato seja comunicado aos alunos e à 49 

Coordenação. Após, até o dia 26, as turmas serão cadastradas no SIGA. Após 50 

deliberações, a proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por 51 

unanimidade. 4. Estruturação do Microsoft Teams para realização das aulas – 52 

Para garantir acesso adequado ao Teams, todos os alunos receberão um 53 

formulário no qual deverão inserir um endereço primário de e-mail e um do 54 

domínio @ufpr. Estes endereços serão cadastrados pela secretaria na plataforma 55 

e ficarão à disposição para que cada professor abra sua respectiva sala de aula, 56 

inscrevendo os alunos. Caso necessitem de apoio técnico, os professores poderão 57 

recorrer à secretaria. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 58 

unanimidade. 5. Desligamento de discente: Nathan Cassoli Stadler – O aluno 59 

teve que se mudar de Curitiba para Cascavel, fato que o impediu de continuar 60 

assistindo às aulas do PPGOLD. Nathan também não havia cumprido a carga 61 

mínima de 40% dos créditos, necessária para solicitação de trancamento de 62 

curso. Desta forma, não tendo previsão de retorno breve, Nathan foi comunicado 63 

de seu desligamento, enviando ciência do fato à secretaria do programa no dia 18 64 

de fevereiro de 2020. Conforme regras regimentais, o Colegiado aprovou o 65 

desligamento de Nathan Cassoli Stadler por não cumprimento dos requisitos do 66 

curso. 6. Projeto PPGOLD Live – Nascido de uma iniciativa dos alunos do 67 

Mestrado, o projeto visa a realização de várias transmissões ao vivo (lives) sobre 68 

os temas pesquisados no PPGOLD. A princípio serão realizadas transmissões 69 

com quatro participantes, sendo eles um mediador, professores e convidados. O 70 

objetivo é aprovar o PPGOLD Live para que seja oficialmente parte do programa, 71 

com formalização do projeto em nível departamental. O coordenador, professor 72 

Cassius Tadeu Scarpin, se dispõe a encampar a iniciativa como responsável. O 73 

representante de turma, Caio Fernando Lima dos Santos, destacou a importância 74 

para a complementação da formação dos alunos, além da afinidade com o viés 75 

profissional do programa. Segundo Caio, esta é uma ótima oportunidade para 76 

aumentar a visibilidade do PPGOLD. Os demais professores também elogiaram a 77 

ideia, destacando que é algo que vai além do período da pandemia, facilitando até 78 

mesmo a participação de pessoas de outros países (questão alinhada com a 79 

necessidade de internacionalização da UFPR). Uma conta no YouTube foi criada 80 
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com a conta Google do PPGOLD e será vinculada às páginas de LinkedIn e 81 

Facebook. Após explicações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado 82 

por unanimidade. 7. Encaminhamento de documentos para a admissão de 83 

novos professores no PPGOLD – O mestrado vem sendo procurado por 84 

docentes interessados em ingressar no programa PPGOLD. O coordenador 85 

reforçou que a entrada de docentes no PPGOLD sempre precisará ser justificada 86 

em relação à demanda e oferta de vagas, de forma que os alunos sejam atendidos 87 

adequadamente em suas respectivas linhas de pesquisa. Foi esclarecido que os 88 

docentes que pretendem ingressar em 2021 podem orientar desde a data de 89 

ingresso oficial, tendo a possibilidade de atuar imediatamente como co-90 

orientadores. Atualmente é previsto o ingresso do docente Acyr Seleme, o qual 91 

vem participando rotineiramente das discussões do programa. Aos futuros 92 

interessados, sugere-se a utilização de uma carta formal, em que sejam 93 

justificados os interesses do docente, forma de atuação no programa e outros 94 

detalhes, sempre tendo como endereçado o chefe da linha de pesquisa 95 

pretendida. 8. Proposta de flexibilizar a prática profissional no que se refere à 96 

coleta de dados secundários sobre as três empresas a serem estudadas (ou 97 

sobre a empresa representativa) – Ponto solicitado pelo representante discente, 98 

Caio Fernando Lima dos Santos. O discente justificou o pedido: “tendo em visto a 99 

pandemia surgiu uma necessidade de discutir normas relacionadas a captura de 100 

dados secundários para cumprir requisitos de prática profissional, comentado pelo 101 

Prof. Farley Nobre. Em específico a aluna Juliana Hellvig que anda realizando a 102 

captura de dados de empresas disponíveis na bolsa de valores Brasileira. 103 

Benefício que possivelmente poderia se estender a outros alunos, com 104 

acompanhamento direto do professor orientador. No documento de regimento 105 

interno do PPGOLD, simétrico a normas da UFPR,  segue alguns princípios de 106 

organização dos cursos que andam junto com o pedido, como flexibilidade 107 

curricular, [...]de critérios que respeitem diferenças individuais[...] e atenda à 108 

diversidade de tendências do conhecimento e ofereça amplas possibilidades de 109 

aprimoramento científico, técnico e cultural. Pelo exposto e solicitado, adianto 110 

minha concordância ao caso concreto”. A solicitação foi corroborada pelo 111 

professor Farley Simon Mendes Nobre, que afirmou: “estou ciente sobre a norma 112 

de prática profissional, porém, eu também defendo a flexibilização da mesma para 113 

o uso de dados secundários no período pandemia (e, talvez, sempre). Deveria-se, 114 

além disso, atribuir liberdade de escolha do método e da origem dos dados 115 

(secundários e/ou primários) ao professor orientador, pois cada orientação e 116 

dissertação tem suas peculiaridades. As empresas pesquisadas pela Juliana, 117 

aquelas no ISE B3 (bovespa), estão distantes do Paraná e são de difícil acesso 118 

mesmo para entrevista remota. Contudo, respeitosamente, acataremos seja qual 119 

for, a decisão desse colegiado”. Diante do exposto, o coordenador esclareceu os 120 
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seguintes pontos sobre  disciplina de Prática Profissional: a) A ementa oficial da 121 

disciplina, mostrada em tela a todos os participantes, contempla todos os termos e 122 

requisitos da disciplina; b) O pedido de flexibilização não é fundamentado porque 123 

há que se diferenciar a prática profissional da tarefa de pesquisa científica, algo 124 

que já será feito pelos alunos durante elaboração da tese de dissertação; c) A 125 

flexibilização proposta descaracterizaria a natureza da disciplina, eliminando o 126 

contato com o contexto de uma empresa; d) A flexibilização poderia trazer uma 127 

simplificação exagerada à disciplina, removendo toda a sua importância para a 128 

formação dos alunos do PPGOLD. Após os comentários dos colegas, destacando 129 

o período da pandemia e a necessidade de procedimentos ajustados à realidade, 130 

o coordenador enfatizou que a disciplina de Prática Profissional pode ser cursada 131 

a qualquer momento pelos alunos (desde que antes da Defesa da Dissertação) e 132 

que todos os matriculados podem simplesmente solicitar exclusão da turma atual. 133 

Novas turmas serão abertas todos os trimestres para que os alunos possam 134 

realizar o trabalho da melhor maneira possível. Dadas as considerações, os 135 

docentes concordaram que, nos termos propostos, não é viável a flexibilização de 136 

Prática Profissional, solicitando que o tema seja encaminhado para discussão em 137 

foro amplo, retornando após ao Colegiado. Em regime de votação, os membros do 138 

Colegiado se posicionaram da seguinte forma: Cassius Tadeu Scarpin, Guilherme 139 

Francisco Frederico e Thiago André Guimarães foram contrários à flexibilização 140 

nos termos propostos; Claudimar Pereira da Veiga foi contrário à flexibilização nos 141 

termos propostos, sugerindo ajustes na proposta apresentada; José Roberto 142 

Frega foi contrário à flexibilização nos termos propostos, registrando sugestão de 143 

discussão em foro amplo; Caio Fernando Lima dos Santos foi favorável à 144 

flexibilização nos termos propostos. Desta forma, a proposta foi inicialmente 145 

rejeitada, mas haverá encaminhamento à consulta pública envolvendo os alunos e 146 

demais participantes do PPGOLD. Após, a proposta será retornada ao Colegiado 147 

para nova discussão e votação. 9. Programação da apresentação de Seminário 148 

I – Os alunos matriculados terão até o dia 04 de julho para realizar suas 149 

apresentações na disciplina. Na presente reunião, foram deliberados quatro 150 

pontos sobre as apresentações, colocados em votação conforme ordem a seguir:  151 

a) Agenda de horários e sobreposição de apresentações - A proposta 152 

majoritária foi no sentido de que cada orientador poderá definir a data e horário da 153 

apresentação livremente, em concordância com as agendas dos alunos e 154 

convidados para a banca, não importando se há sobreposição com outras 155 

apresentações. Cada orientador deverá comunicar à secretaria, até 48 horas 156 

antes da apresentação, as informações de data, horário, convidado (com link para 157 

Lattes), Press Release e link para participação. Além disso, devem encaminhar 158 

também o termo de uso de imagem e de compartilhamento em redes sociais 159 

devidamente preenchido. Colocada em regime de votação, a proposta foi 160 
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aprovada por unanimidade; b) Sobre a possibilidade de gravação das 161 

apresentações – Para fins de registro, foi proposta a gravação obrigatória dos 162 

conteúdos, algo que permitirá um melhor controle sobre as atividades 163 

desenvolvidas na disciplina. Em votação, apenas a Linha de Pesquisa de 164 

Competências Organizacionais e Decisão foi contra a obrigatoriedade. Todos os 165 

demais membros do Colegiado foram favoráveis à gravação. c) Disponibilização 166 

de imagem – O próximo aspecto debatido foi a possibilidade de compartilhamento 167 

das gravações nas redes sociais e páginas oficiais do Mestrado PPGOLD, com o 168 

intuito de divulgar o trabalho realizado e mostrar à sociedade o que é 169 

pesquisado/realizado dentro do programa. Após discussão, foi proposto que 170 

caberá a cada orientador a decisão de compartilhar a gravação, mediante 171 

apresentação de termo de uso de imagem de todos os participantes envolvidos. 172 

Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. d) Utilização de 173 

apresentação padrão – Com o intuito de uniformizar as apresentações, será 174 

elaborado um modelo de PowerPoint. Os alunos receberão o arquivo base e 175 

poderão realizar mudanças conforme acharem adequado, mantendo alguns 176 

elementos-chave da apresentação, como abertura, finalização, identificação do 177 

programa e logos. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada 178 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, 179 

para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será 180 

por todos assinada.  181 
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