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ATA 018 - Ata da décima oitava reunião da Pós-Graduação em Gestão de 1 

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

de comunicação digital (Plataforma Microsoft Teams), às onze horas do dia vinte e 3 

dois de janeiro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do Professor Cassius 4 

Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa PPGOLD, com as presenças de 5 

Guilherme Francisco Frederico (vice coordenador); Eduardo Alves Portela Santos, 6 

Farley Simon Mendes Nobre e Rodrigo Oliveira Soares (membros docentes); Luiz 7 

Carlos Roque Junior e Caio Fernando Lima dos Santos (representantes 8 

discentes). O Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1. Informes – a) 9 

Sucupira 2020: O coordenador destacou que os trabalhos de preenchimento da 10 

plataforma Sucupira já estão em andamento. Com o suporte da secretaria, o 11 

objetivo é entregar os dados para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 12 

(PRPPG) até a terceira semana de fevereiro, de modo que a nova coordenação 13 

assuma o cargo focada nas futuras tarefas. A partir da próxima semana o contato 14 

com os docentes será intensificado, visando a coleta precisa dos dados referentes 15 

aos projetos de pesquisa e à atuação dos alunos do PPGOLD no âmbito das 16 

publicações técnico-científicas do programa. O coordenador ressaltou que a 17 

vinculação dos projetos com os alunos é essencial para uma boa avaliação do 18 

PPGOLD. Uma versão prévia do texto da proposta será encaminhada a todos os 19 

professores ainda nesta semana. b) Início das aulas - março: Conforme 20 

planejamento inicial, o próximo trimestre do PPGOLD terá início na primeira 21 

semana de março. Os alunos terão acesso às matrículas a partir do dia 26 de 22 

fevereiro de 2021. 2. Aprovação da Ata 017: Previamente encaminhado aos 23 

membros do Colegiado, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado 24 

por unanimidade. 3. Adequação – Data de apresentação de Seminário III: A 25 

pedido dos alunos do PPGOLD, foi proposta a adequação do prazo da disciplina 26 

de Seminário III, de modo que os matriculados tenham até o dia 23 de março de 27 

2021 para realizarem suas apresentações. Em deliberação, os presentes 28 

consideraram a adequação positiva, havendo coincidência com o prazo dos 18 29 

meses previstos regimentalmente para os alunos. Colocado em votação, o pedido 30 

foi aprovado por unanimidade. Um comunicado será disparado a todos os alunos 31 

matriculados na disciplina. 4. Solicitação de Equivalência – a) Nicole Clécia 32 

Cabral Lima - Organizações Sustentáveis e Inovadoras: Nicole cursou como 33 

aluna externa a disciplina “Organizações Sustentáveis e Inovadoras”, ministrada 34 

pelo Professor Farley Simon Mendes Nobre no segundo semestre de 2020, tendo 35 

sido aprovada com conceito B e 100% de frequência. Agora, como aluna regular, 36 

Nicole solicita o aproveitamento da disciplina. Colocado em regime de votação, o 37 

pedido foi aprovado por unanimidade. 5. Suficiência em Idiomas – a) Denise 38 

Gomes Vieira: A discente apresentou certificado do Exame on-line de Proficiência 39 

em Língua Estrangeira (Edital ILL N.013/2020), emitido pelo Núcleo de Línguas do 40 
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Instituto de Linguagens e Literaturas-ILL (Universidade da Integração Internacional 41 

da Lusofonia Afro-Brasileira), realizado no dia 17 de dezembro de 2020. Denise foi 42 

aprovada obtendo nota 8,0 em Língua Inglesa. Considerada a pontuação e a data 43 

de emissão, o documento foi deliberado e aprovado por unanimidade. b) Victor 44 

Rodrigo Amaral: O discente apresentou declaração de aprovação no Exame de 45 

Proficiência em Língua Inglesa, realizado na TESE Prime Avaliação em Idiomas 46 

no dia 04/09/2019. Victor foi aprovado com pontuação final 92, equivalente ao 47 

nível C1 no Quadro Comum Europeu de Referência (CEFR). Considerada a 48 

pontuação, a data de emissão e o fato de a instituição ser aceita por outros 49 

programas da Universidade Federal do Paraná, o documento foi deliberado e 50 

aprovado por unanimidade. 6. Eleições - Coordenação PPGOLD: Conforme 51 

estabelecido na Resolução CEPE 32/17 e no Regimento Interno do PPGOLD, o 52 

Coordenador Pró-tempore Cassius Tadeu Scarpin convoca, perante o Colegiado, 53 

a realização de novas eleições, com previsão de início do novo mandato a partir 54 

do dia primeiro de abril. Após deliberações, foi votada e aprovada a Comissão 55 

Eleitoral com a seguinte composição: Igor Pankiewicz (Presidente da Comissão – 56 

Representante do corpo técnico-administrativo), Rodrigo Oliveira Soares 57 

(Representante docente), Luiz Carlos Roque Junior (Representante discente). A 58 

comissão formada ficará responsável pelos trabalhos do pleito, incluindo 59 

divulgação de cronograma das eleições e encaminhamento de dados para 60 

votação, a qual será realizada online em plataforma da Universidade Federal do 61 

Paraná, conforme indicação do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Nada mais 62 

havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às vinte horas 63 

e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Igor Pankiewicz, lavrei a 64 

presente ata, que, lida e aprovada, será por todos assinada.  65 
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