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ATA 014 - Ata da décima quarta Reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

de comunicação digital no dia 16 de julho 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, Rodrigo Oliveira Soares (docentes 6 

permanentes). O Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1. Informes – a) 7 

Do credenciamento de novos docentes no PPGOLD: Dado o aumento na 8 

procura do PPGOLD por parte dos docentes da UFPR, o coordenador esclareceu 9 

que há um regimento próprio de credenciamento e descredenciamento a ser 10 

seguido (conforme disponibilizado no site do programa). De acordo com a norma, 11 

o processo é instruído pela Linha de Pesquisa, a qual fica responsável pela 12 

decisão e pelos itens a serem cumpridos. Neste processo, cabe ao Colegiado tão 13 

somente a homologação. Cabe ao proponente apresentar sua carta formal à linha. 14 

O coordenador destacou ainda que uma rota interessante é trabalhar com os 15 

proponentes na forma de co-orientadores, para que possam conhecer mais a 16 

fundo o PPGOLD, a proposta do programa e os discentes regularmente 17 

matriculados. Destaca-se ainda que o número de professores deve atender a uma 18 

demanda dos discentes, não podendo haver nem sobrecarga nem excesso de 19 

vagas para orientação. b) Troca de orientador – Fernanda Rissato Saad: 20 

Anteriormente prevista como ponto de pauta da presente reunião, a solicitação de 21 

troca de orientação da discente Fernanda Rissato Saad foi resolvida internamente 22 

pela linha de pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão. O pedido, 23 

que partiu da aluna em questão, foi corroborado pelo professor Farley Simon 24 

Mendes Nobre, o qual se colocou à inteira disposição da orientanda e da linha 25 

para que a melhor solução fosse encontrada. Após deliberações na linha, ficou 26 

definida a mudança de orientação para o professor Germano Glufke Reis, que se 27 

prontificou a auxiliar Fernanda em seu novo projeto de pesquisa. O coordenador 28 

agradeceu aos colegas e à linha de pesquisa envolvidos, em especial ao professor 29 

Germano por ter aceitado mais um discente sob seu grupo de orientandos., 30 

lembrando a todos que situações como essa serão parte da rotina do programa, 31 

cabendo a todos sempre zelar pelo bom relacionamento e pela busca da solução 32 

mais harmoniosa a todos. c) Sobre as Cartas de Intenção de Orientação para 33 

Processo Seletivo – Como um dos pré-requisitos para inscrição no processo 34 

seletivo para a Turma de 2021 do PPGOLD, a carta de intenção de orientação foi 35 

debatida com o intuito de alinhar os critérios de sua distribuição pelos docentes. 36 

Foi proposto um novo modelo de contato via formulário para centralizar os dados e 37 

permitir um melhor acompanhamento do número de possíveis candidatos 38 

habilitados a participarem do certame. A opção será estudada ao longo das 39 

próximas semanas pela coordenação. d) Sobre as gravações e divulgação de 40 
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Prática Profissional e Seminário I – O coordenador agradeceu aos professores 41 

do programa pelo encaminhamento das gravações realizadas nas disciplinas de 42 

Seminário I e Prática Profissional. Segundo ele, foi uma decisão acertada por 43 

trazer transparência às atividades e por permitir uma comunicação exata daquilo 44 

que é realizado no âmbito do PPGOLD. Neste sentido, os presentes destacaram a 45 

importância do Press Release como forma de comunicar à sociedade os projetos 46 

desenvolvidos pelos alunos. Ao longo das próximas semanas, secretaria e 47 

coordenação realizarão um levantamento das informações arquivadas e pensarão 48 

em alternativas mais simples de apresentação destes projetos. 2. Aprovação da 49 

Ata 013 – Previamente encaminhado aos membros do Colegiado, o documento foi 50 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Pedido de 51 

participação como colaboração do PPGOLD no INSTA/UFPR – Conforme 52 

explicações do relator, Cassius Tadeu Scarpin, o PPGOLD foi convidado a 53 

participar do INSTA/UFPR (Instituto de Soluções Tecnológicas Aplicadas da 54 

Universidade Federal do Paraná) como colaborador. Coordenado pelo Prof. Dr. 55 

Pablo Deivid Valle, o INSTA é composto por um grupo de pesquisadores da UFPR 56 

e desenvolve soluções tecnológicas para o setor produtivo, gerando oportunidades 57 

e contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Entre as iniciativas estão 58 

Projetos de Capacitação In Company, Cooperação Tecnológica, Pesquisa 59 

aplicada, além de ampla oferta de cursos de Especialização e MBAs, com forte 60 

ligação às áreas de Engenharia e Gestão. O intuito futuro do INSTA é a formação 61 

de uma instituição formal de apoio na UFPR, pela qual poderão ser desenvolvidos 62 

novos projetos e parcerias, agindo este como facilitador para o correto 63 

aproveitamento das leis de incentivo à Tecnologia. Após deliberações, os 64 

presentes aprovaram a participação do PPGOLD no INSTA por unanimidade. 4. 65 

Processo Seletivo: caso Emmanuel Bomfim Demarch – Conforme normativas 66 

da PRPPG, alunos que estejam cursando o último ano ou semestre de seus 67 

respectivos cursos na UFPR podem participar do processo seletivo e ingressar 68 

nos mestrados, condicionada a permanência à conclusão das atividades previstas 69 

na graduação. Contudo, para que isso ocorra no PPGOLD é necessária a 70 

apresentação de declaração que comprove tal situação, no ato da inscrição do 71 

processo seletivo. Em virtude do Corona e da pandemia da COVID-19, muitos 72 

cursos estão com suas atividades suspensas na graduação, impossibilitando a 73 

emissão da referida declaração. Desta forma, para evitar a perda de bons 74 

candidatos, propôs-se que sejam aceitos os históricos dos alunos (caso não seja 75 

possível obter a Declaração de estar cursando o último período do curso de 76 

graduação). No entanto, deve ficar comprovado que a carga de disciplinas 77 

remanescentes para conclusão do curso não ultrapassa a carga máxima permitida 78 

no último ano da graduação atual do aluno pela sua respectiva coordenação. Após 79 

deliberações, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 80 
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tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, 81 

Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será por todos 82 

assinada.  83 
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