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ATA 015 - Ata da décima quinta reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

de comunicação digital (Plataforma Microsoft Teams) no dia 04 de setembro de 3 

2020, sob a Presidência do Professor Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do 4 

Programa PPGOLD, com as presenças de Guilherme Francisco Frederico (vice-5 

coordenador); Claudimar Pereira da Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, 6 

Germano Glufke Reis, José Roberto Frega, Rodrigo Oliveira Soares e Thiago 7 

André Guimarães (docentes permanentes) e Caio Fernando Lima dos Santos 8 

(representante discente). O Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1. 9 

Informes – a) Projeto PPGOLD Live: Fruto da iniciativa de alunos e docentes do 10 

PPGOLD, o projeto segue em andamento com a realização de no mínimo uma 11 

transmissão ao vivo por mês. O PPGOLD Live tem tido importante papel na 12 

divulgação do programa de mestrado, permitindo o compartilhamento dos 13 

conteúdos pesquisados em redes sociais como LinkedIn. Isso vai ao encontro do 14 

planejamento estratégico previsto, gerando engajamento online e interesse pelo 15 

programa. A próxima apresentação terá como mediadora a professora Simone 16 

Cristina Ramos. A coordenação reforçou a importância da participação de todos 17 

no projeto e agradeceu a todos pelo apoio. b) Comunicado sobre Seminário I e 18 

II: O Coordenador destacou que a página da disciplina de Seminário II já está 19 

disponível no site do PPGOLD, abrigando os agendamentos, press releases e 20 

demais informações sobre a disciplina. Foram mantidos todos os procedimentos 21 

operacionais adotados para Seminário I e Prática Profissional, de modo que os 22 

orientadores devem encaminhar e-mail à secretaria com até 48 horas de 23 

antecedência da apresentação, comunicando os dados solicitados (e o termo de 24 

uso de imagem, em caso de autorização de compartilhamento das gravações em 25 

redes sociais). A página da disciplina pode ser acessada no link: 26 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/disciplinas/seminarios-ii-cronograma-de-27 

apresentacoes-e-orientacoes/. Um e-mail reforçando essas informações foi 28 

encaminhado a todos os alunos e professores do PPGOLD. 2. Aprovação da Ata 29 

014 – Previamente encaminhado aos membros do Colegiado, o documento foi 30 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Levantamento 31 

parcial das matrículas do processo Seletivo – Até a presente data há 37 32 

inscritos para o processo seletivo 2020 do Mestrado PPGOLD. A Linha de 33 

Pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão vem liderando o número de 34 

inscrições, muito embora todas Linhas tenham distribuído um número considerável 35 

de Cartas de Intenção de Orientação. Os próprios docentes têm realizado um 36 

trabalho interno de redirecionamento de candidatos, conforme propostas 37 

apresentadas ou linha de trabalho. Um levantamento parcial foi apresentado aos 38 

membros do Colegiado, organizadas as inscrições por professor. Constatou-se 39 

que diversos dos candidatos ainda não finalizaram suas inscrições. Muitos deles 40 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/disciplinas/seminarios-ii-cronograma-de-apresentacoes-e-orientacoes/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/disciplinas/seminarios-ii-cronograma-de-apresentacoes-e-orientacoes/
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têm entrado com contato e estão no aguardo da realização do Teste ANPAD. 41 

Após a divulgação do resultado, há a expectativa de aumento considerável no 42 

número de candidatos do certame. 4. Calendário e disciplinas do Terceiro 43 

Trimestre de 2020 – Considerando o início do terceiro trimestre letivo do 44 

PPGOLD, programado par o dia 05 de outubro, os chefes de cada Linha de 45 

Pesquisa apresentaram ao Colegiado as disciplinas que pretendem ofertar, já 46 

considerando o ingresso da Turma 2020 via processo seletivo. As seguintes 47 

disciplinas serão ofertadas para os alunos de a) Todas as Linhas (Geral): 48 

Introdução ao GOLD, Metodologia Científica, Seminário I, Seminário II, Seminário 49 

III e Prática Profissional. b) Linha de Pesquisa de Operações e Sistemas de 50 

Decisão (OSD): Modelagem em Operações, Mineração de Processos, Gestão de 51 

Dados. c) Linha de Pesquisa de Decisões em Finanças e Mercados 52 

Financeiros (DFMF): Teoria Financeira e Mercado de Capitais. d) Linha de 53 

Pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão (COD): Organizações e 54 

Estratégia, Práticas Metodológicas em Estratégia e Decisão, Estratégia em Canais 55 

de Marketing e Gestão estratégica de Operações e Cadeia de Suprimentos. Após 56 

deliberação, as disciplinas a serem ofertadas no próximo trimestre de 2020 foram 57 

colocadas em regime de votação, sendo aprovadas por unanimidade. 5. Análise 58 

de turmas remotas e deliberação sobre novas ofertas deste formato – 59 

Levando em consideração as turmas atuais, ministradas em formato remoto 60 

(online) devido à pandemia da COVID-19, os professores relataram uma ótima 61 

experiência, registrando que, apesar do extenso trabalho inicial de preparação dos 62 

conteúdos, as tecnologias disponíveis têm propiciado alta interatividade e grande 63 

participação dos discentes. Alguns docentes inclusive mencionaram a importância 64 

de se pensar na oferta híbrida, mesclando presencial e remoto futuramente. Do 65 

ponto de vista dos discentes, conforme comentado pelo representante Caio, 66 

embora haja a visão de que as atividades presenciais são ideais, recursos como a 67 

disponibilidade das aulas gravadas e a flexibilidade trazida pelo ensino online têm 68 

sido bastante elogiados pelos colegas, frente ao cenário da pandemia e das novas 69 

dificuldades enfrentadas. Colocada em regime de votação, a proposta de 70 

continuidade das aulas em formato remoto e da oferta de novas turmas foi 71 

aprovada por unanimidade. O Coordenador registrou que a resposta tem sido 72 

excelente nos cursos de pós-graduação, com alunos demonstrando grande 73 

participação e interesse. Ele ressalta, entretanto, que não vê problema em retornar 74 

às atividades presenciais, resguardados os grupos de risco e as medidas de 75 

segurança necessárias, sendo esta sua opinião pessoal, respeitada a decisão da 76 

Comissão Institucional da Universidade Federal do Paraná e do Colegiado do 77 

Mestrado PPGOLD. 6. Deliberação sobre aplicação das provas específicas do 78 

processo seletivo 2020 – Ainda tratando da questão dos impactos da pandemia, 79 

foram colocadas em deliberação duas possibilidades para a aplicação das provas 80 
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do Processo Seletivo 2020: a) aplicação presencial com distanciamento mínimo e 81 

uso de múltiplas salas do setor ou b) aplicação remota, utilizando a plataforma e 82 

método deliberados em caso de aprovação desta proposta. Colocadas em regime 83 

de votação, todos os presentes se manifestaram a favor da proposta de aplicação 84 

em modalidade remota, em virtude da possibilidade de haver candidatos e 85 

professores pertencentes ao grupo de risco. A seguir, foi deliberada a aplicação e 86 

o formato da prova em formato remoto. Em regime de votação, foi aprovada a 87 

aplicação remota das provas específicas do processo seletivo 2020 do Mestrado 88 

PPGOLD, com lançamento de edital complementar no qual sejam detalhados 89 

todos os aspectos, tais como duração da prova, plataforma de envio para as 90 

respostas (E-mail e Microsoft Teams) e parágrafo específico deixando os 91 

candidatos cientes de que eles serão responsáveis pela conexão de internet e 92 

equipamento utilizado. 7. Estratégias de divulgação na reta final (Processo 93 

Seletivo 2020) – Com menos de um mês para o encerramento das inscrições, os 94 

docentes realizam um trabalho intensivo de divulgação via redes sociais (LinkedIn 95 

e Facebook) e listas de e-mails dos cursos de graduação e MBAs da UFPR. As 96 

iniciativas vêm sendo acompanhadas de perto pelos alunos, que também têm 97 

ajudado na tarefa de levar os projetos desenvolvidos no PPGOLD ao público 98 

externo. 8. Status da Comissão de plataformas de ensino Remoto – Liderada 99 

pelo professor José Roberto Frega, a Comissão apresentou ao Colegiado os 100 

resultados obtidos ao longo do trimestre, reportando a experiência tida com a 101 

plataforma Microsoft Teams e algumas das limitações apresentadas por ela. 102 

Segundo o professor, a plataforma apresentou problemas na questão da gravação 103 

das aulas (dificuldade ao realizar upload para o sistema Microsoft Stream), além 104 

de não proporcionar o feedback visual necessário para algumas das atividades. 105 

Contudo, ele ressalta que estes casos são mais comuns entre alunos e 106 

professores cujas conexões não são de alta velocidade (situação mais 107 

proeminente nos cursos de graduação da UFPR). Como alternativa, eles estudam 108 

a utilização do YouTube para transmissões de vídeo e do sistema de 109 

Webconferência RNP como backup para a realização dos encontros virtuais. A 110 

comissão prosseguirá em aberto para novas discussões e experiências, 111 

aguardando o feedback dos demais colegas e alunos do PPGOLD. 9. Status da 112 

Comissão de Planejamento Estratégico – o presidente Cassius Tadeu Scarpin 113 

vem participando de diversas das reuniões organizadas pela Pró-Reitoria dos 114 

Programas de Pós-Graduação da Universidade (PRPPG), as quais têm como 115 

objetivo explicar aos coordenadores de curso questões como a importância da 116 

avaliação quadrienal, bem como do planejamento estratégico para a UFPR e 117 

demais instituições públicas. Na última reunião, realizada em 03 de setembro, foi 118 

formada uma comissão especial (integrada por todos os coordenadores e vices, 119 

bem como consultores Ad-Hoc). Também foi apresentada a ferramenta de 120 
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planejamento, baseada nos itens gerais dos programas e em análise SWOT. O 121 

objetivo é estruturar todas as informações necessárias ao preenchimento da 122 

plataforma Sucupira com certa antecedência, para que o trabalho possa ser 123 

realizado de forma precisa, integrada entre os diversos programas. No caso do 124 

PPGOLD há duas decisões a serem tomadas. A delas primeira é a adesão ou não 125 

ao formato passado pela PRPPG. Em caso positivo, é necessária a indicação do 126 

consultor Ad-Hoc à PRPPG (devendo ser um consultor externo, o qual passará 127 

por treinamento). Em regime de votação, foi aprovada a adesão do programa ao 128 

novo modelo da PRPPG. Os docentes farão a consulta interna ao longo da 129 

semana para encaminhamento de um nome sugerido como consultor. 10. 130 

Solicitação de credenciamento - Professor Acyr Seleme – Relatado pelo chefe 131 

da Linha de Pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão, professor 132 

Claudimar Pereira da Veiga, o pedido de ingresso no Mestrado PPGOLD foi 133 

formalmente apresentado pelo professor Acyr Seleme, em carta na qual é definido 134 

o seu perfil e possíveis disciplinas de atuação no programa. Conforme parecer, o 135 

docente apresentou documentação adequada, atendendo ao que consta na 136 

portaria de Credenciamento e Descredenciamento do PPGOLD, sendo a linha 137 

favorável ao ingresso. Em consideração à avaliação quadrienal do programa e do 138 

preenchimento da plataforma Sucupira, deliberou-se pelo ingresso do professor 139 

Acyr de modo efetivo a partir de janeiro de 2021, momento em que será discutida 140 

a modalidade (entre colaborador ou permanente). Colocado em votação, foi 141 

aprovado o ingresso do docente Acyr Seleme imediatamente como Visitante, 142 

ficando programada nova deliberação para janeiro a fim de que seja discutida a 143 

categoria definitiva. 11. Solicitação de credenciamento - Professora Jane 144 

Mendes – Também relatado pelo professor Claudimar, e direcionado à Linha de 145 

Pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão, foi recebido pedido formal 146 

de ingresso da professora Jane Mendes no Mestrado PPGOLD, em documento na 147 

qual a docente relata seu perfil, área de atuação e experiência profissional. 148 

Conforme parecer, o docente apresentou documentação adequada, atendendo ao 149 

que consta na portaria de Credenciamento e Descredenciamento do PPGOLD, 150 

sendo a linha favorável ao ingresso. Novamente, em consideração à avaliação 151 

quadrienal do programa e do preenchimento da plataforma Sucupira, deliberou-se 152 

pelo ingresso da professora Jane de modo efetivo a partir de janeiro de 2021, 153 

momento em que será discutida a modalidade (entre colaborador ou permanente). 154 

Colocado em votação, foi aprovado o ingresso imediato na condição de Visitante, 155 

ficando programada nova deliberação para janeiro a fim de que seja discutida a 156 

categoria definitiva. 12. Substituição de coordenação - Linha COD – O atual 157 

representante da Linha de Pesquisa de Competências Organizacionais e Decisão, 158 

Professor Claudimar Pereira da Veiga, foi eleito como novo chefe do 159 

Departamento de Administração Geral e Aplicada da Universidade Federal do 160 
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Paraná (DAGA). Desta forma, ele deixará sua posição de representante da Linha. 161 

Em seu lugar atuará o Professor Germano Glufke Reis, mantida a posição de 162 

suplente do professor Farley Simon Mendes Nobre. O professor Claudimar 163 

ressaltou a todos que um trabalho de transição já vem sendo realizado 164 

internamente na Linha, de modo que as atividades prossigam sem qualquer 165 

impacto. Colocada em regime de votação, a substituição foi aprovada por 166 

unanimidade. 13. Esclarecimentos sobre os testes de suficiência em inglês – 167 

Em virtude da pandemia, o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do 168 

Paraná não está ofertando os tradicionais testes de suficiência em idioma 169 

estrangeiro aos alunos. O certificado de suficiência é pré-requisito para a obtenção 170 

do grau de mestre, sendo de extrema importância para a formação do aluno. Após 171 

deliberação, foi proposto que os alunos que desejarem poderão realizar testes de 172 

suficiência/proficiência em instituições de suas escolhas, submetendo os 173 

certificados ao crivo do Colegiado PPGOLD à posteriori, de modo individual, não 174 

cabendo a pré-aprovação de instituições ou de testes. 14. Aprovação de créditos 175 

– Juliana Hellvig – Por indicação de seu orientador, professor Farley Simon 176 

Mendes Nobre, a discente cursou a disciplina “Análise de Dados Quantitativos I” 177 

do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPAD – PUCPR. A disciplina 178 

foi ministrada pelo Prof. Dr. Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli, no período de 11 de 179 

março a 13 de maio de 2020, totalizando 45 horas e 3 créditos. Juliana foi 180 

aprovada, obtendo conceito final B. Colocado em regime de votação, o pedido de 181 

aproveitamento dos créditos foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 182 

tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, 183 

Igor Pankiewicz, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será por todos 184 

assinada.  185 
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