
 

 

 

Universidade Federal do Paraná  

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

Mestrado Profissional 

 

 

 

 

ATA 019 - Ata da décima nona 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 cinco 3 

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

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

Francisco Frederico (vice coordenador); Germano Glufke Reis, José Roberto 6 

Frega e Rodrigo Oliveira Soares (membros docentes); Luiz Carlos Roque Junior 7 

(representante discente); Igor Pankiewicz e Lucas Caparelli Rissato (técnicos 8 

administrativos). O Presidente abriu a sessão pela seguinte ordem: 1. Informe – 9 

Troca da Coordenação:  O Prof. Cassius informou que possivelmente este será 10 

seu último Colegiado como coordenador. Agradeceu a todos pela experiência que 11 

coordenar o PPGOLD o proporcionou e incentivou os professores, sempre que for 12 

possível, a ter essa mesma experiência. Informou que tem a expectativa do 13 

PPGOLD progredir a sua nota para quatro junto à CAPES o mais rápido possível, 14 

e abrir o curso profissional também para doutorado. Informou que vai ficar à 15 

disposição da nova coordenação para atender a qualquer tipo de dúvidas que 16 

possam ocorrer. Neste período que esteve como coordenador, dentro das 17 

limitações do regimento e regras impostas, dedicou-se em dar a máxima liberdade 18 

para que os professores possam ter uma atuação independente. 2. Aprovação da 19 

Ata 018: Previamente encaminhado aos membros do Colegiado, o documento foi 20 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade e sem objeções. 3. 21 

Homologação do resultado das eleições de Coordenação do PPGOLD: O 22 

documento de resultado da eleição, realizada de forma virtual, para coordenador 23 

do PPGOLD, referente ao biênio dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois, foi 24 

apresentado a todos. Do total de cento e dois eleitores, a eleição teve cinquenta e 25 

oito votos, sendo cinquenta e sete deles elegendo a chapa única “Rumo ao 26 

Futuro”, composta pelo Prof. José Eduardo Pécora Junior – coordenador – e a 27 

Prof.ª Jane Ferreira Mendes – vice-coordenadora e um voto nulo. Após 28 

discussões, o resultado foi aprovado por unanimidade e sem objeções. 4. 29 

Solicitações de Aproveitamento e Equivalência a) Andrey Alayo Hidalgo 30 

Schulz - Equivalência: Andrey cursou como aluno externo a disciplina 31 

“MODELOS E GESTÃO DE ESTOQUES”, ministrada pelo Prof. Thiago André 32 

Guimarães no segundo semestre de 2020, tendo sido aprovado com conceito A e 33 

80% de frequência. Também como aluno externo, cursou a disciplina 34 

“MODELAGEM NA CADEIA DE SUPRIMENTOS”, ministrada pelo Prof. Gustavo 35 

Valentim Loch no segundo semestre de 2020, tendo sido aprovado com conceito 36 

A e 100% de frequência. b) Luiz Carlos Roque Junior – Aproveitamento: Luiz 37 

cursou a disciplina “MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA EM 38 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO”, ministrada pela Prof.ª Helena de Fátima 39 

Nunes Silva no primeiro semestre de 2019, tendo sido aprovado com conceito B e 40 
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75% de frequência; a disciplina GESTÃO DA INFORMAÇÃO”, ministrada pelo 41 

Prof. Glauco Gomes de Menezes no segundo semestre de 2018, tendo sido 42 

aprovado com conceito A e 80% de frequência; a disciplina SISTEMAS DE APOIO 43 

À DECISÃO”, ministrada pelo Prof. Edelvino Razzolini Filho no primeiro semestre 44 

de 2019, tendo sido aprovado com conceito C e 87% de frequência. As disciplinas 45 

foram ofertadas pelo Curso de Pós-Graduação em Gestão da Informação. c) 46 

Carla Christina Ravaneda Costa – Aproveitamento: Carla cursou a disciplina 47 

“TEORIA E ANÁLISE DE CUSTOS”, ministrada pela Prof.ª Simone Bernardes 48 

Voese no primeiro semestre de 2020, tenda sido aprovado com conceito A e 100% 49 

de frequência; a disciplina “INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO”, ministrada 50 

pelos Profs. Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, Andrea Torres Barros Batinga de 51 

Mendonca, Cleverson Renan da Cunha, Fernanda Salvador Alves, Marcos 52 

Wachowicz, Tomas Sparano Martins e Victor Manoel Pelaez Alvarez no primeiro 53 

semestre de 2020, tendo sido aprovado com conceito A e 80% de frequência. As 54 

disciplinas fora ofertadas, respectivamente pelo Curso de Pós Graduação em 55 

Contabilidade e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. d) Hedwik Dissenha 56 

Giesel – Aproveitamento: Hedwik a disciplina “ESCRITA ACADÊMICA EM 57 

INGLÊS”, ministrada pelo Prof. Ronald Barry Martinez no primeiro semestre de 58 

2020, tendo sido aprovado com conceito B e 80% de frequência. A disciplina foi 59 

ofertada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. c) Leticya Hilário 60 

Raddi Mira – Aproveitamento: Leticya cursou a disciplina “Transformação Digital 61 

de Sistemas de Manufatura”, ministrada pelo Prof. Fernando Deschamps no 62 

segundo trimestre de 2020, tendo sido aprovada com conceito B e 100% de 63 

frequência. A disciplina foi ofertada pelo Curso Pós-Graduação em Engenharia de 64 

Manufatura. d) Rodolfo Magalhães Ferraz – Equivalência: Rodolfo cursou como 65 

aluno externo a disciplina “ANÁLISE DE INVESTIMENTOS”, ministrada pelo Prof. 66 

Marcos Wagner da Fonseca no segundo semestre de 2020, tendo sido aprovado 67 

com conceito A e 100% de frequência. e) Guilherme Braz Pitta – 68 

Aproveitamento: Guilherme cursou a disciplina “METODOLOGIA DE PESQUISA 69 

CIENTÍFICA”, ministrada pelos Profs. Angela Couto Machado Fonseca, David 70 

Alexander Mitchell, Emerson Urizzi Cervi, Fernanda Moura D Almeida Miranda, 71 

João Frederico Rickli no primeiro semestre de 2020, tendo sido aprovado com 72 

conceito B e 87% de frequência. A disciplina foi ofertada pela Pró-Reitoria de 73 

Pesquisa e Pós-Graduação. Todos os pedidos foram analisados individualmente 74 

e, após discussões, foram aprovados por unanimidade e sem objeções. 5. 75 

Suficiência em Idiomas – a) Andrei Albuquerque da Silva: O discente 76 

apresentou certificado de proficiência em língua inglesa emitido pelo 77 

Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de 78 

Santa Catarina, realizado em 27/01/2021. Andrei foi aprovado obtendo nota 9,2. 79 

Considerada a pontuação e a data de emissão, o documento foi deliberado e 80 
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aprovado por unanimidade. b) Patrik Donizetti Rodrigues da Silva: O discente 81 

apresentou certificado de proficiência em língua inglesa emitido pelo 82 

Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de 83 

Santa Catarina, realizado em 27/01/2021. Patrik foi aprovado obtendo nota 7,6. 84 

Considerada a pontuação e a data de emissão, o documento foi deliberado e 85 

aprovado por unanimidade. c) Juliana Hellvig: A discente apresentou certificado 86 

de proficiência em língua inglesa emitido pelo Departamento de Língua e 87 

Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado em 88 

20/01/2021. Juliana foi aprovada obtendo nota 8,5. Considerada a pontuação e a 89 

data de emissão, o documento foi deliberado e aprovado por unanimidade. d) Luiz 90 

Rodrigo Larson Carstens Filho: o discente apresentou certificado de proficiência 91 

em língua inglesa emitido pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras 92 

da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado em 18/02/2021. Luiz foi 93 

aprovado obtendo nota 10. Considerada a pontuação e a data de emissão, o 94 

documento foi deliberado e aprovado por unanimidade. e) Rafael Fix: o discente 95 

apresentou o resultado do “general training” em língua inglesa emitido pela 96 

instituição International English Language Testing System - IELTS, realizado em 97 

01/10/2020. Rafael obteve a nota geral de 7,5. Considerada a pontuação e a data 98 

de emissão, o documento foi deliberado e aprovado por unanimidade. f) Otavio 99 

Augusto Mazzarolo: o discente apresentou o certificado de MBA em “Master of 100 

Business Administration”, realizado na Universidade de Iowa (Estados Unidos). 101 

Otavio afirmou, por e-mail, que para obter este certificado, é necessário atingir o 102 

domínio fluente do idioma inglês. No e-mail disse ainda que acreditaria estar 103 

atingindo os requerimentos elencados pelo artigo 83 do regimento interno do 104 

PPGOLD, comprovando suficiência em língua inglesa. Informou também que teve 105 

dificuldade em encontrar uma instituição com vagas disponíveis que esteja 106 

aplicando testes de suficiência no momento da pandemia. Posto em discussão, os 107 

professores Cassius Tadeu Scarpin e Rodrigo Oliveira Soares ressaltaram que, 108 

sem a apresentação de um certificado de teste de idioma, especificamente de 109 

suficiência ou proficiência, conforme preveem os artigos 82 e 83 do regimento 110 

interno do PPGOLD, não seria possível aprovar a solicitação do discente. 111 

Informaram ainda que, caso aprovado, poderia abrir precedentes para várias 112 

outras solicitações semelhantes dos discentes do programa. Posto em votação, 113 

por seis votos a um, o certificado foi rejeitado pelo Colegiado. g) Camila Vecchi 114 

Dortas: A discente apresentou certificado de proficiência em língua inglesa 115 

emitido pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade 116 

Federal de Santa Catarina, realizado em 27/02/2021. Camila foi aprovada obtendo 117 

nota 10. Considerada a pontuação e a data de emissão, o documento foi 118 

deliberado e aprovado por unanimidade. 6. Pedido de extensão de prazo para a 119 

conclusão da disciplina de “Seminários I” - Eloisa Cristina de Freitas: O Prof. 120 
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Eduardo Alves Portela Santos enviou um e-mail solicitando a prorrogação do 121 

prazo de finalização de Seminários I para a discente Eloisa Cristina de Freitas. 122 

Afirmou que houve uma readequação da temática de pesquisa e ajuste nos 123 

objetivos do estudo, acarretando atrasos na finalização da disciplina. Após 124 

discussões foi proposta a extensão do prazo da entrega da nota, juntamente com 125 

o vídeo de apresentação até o dia 26/04/2021. A solicitação foi aprovada por 126 

unanimidade e sem objeções. 7. Aprovação de Questionário de pesquisa - 127 

Marina Bagatin de Souza Moreira do Prado: O coordenador apresentou o 128 

questionário da discente Marina Bagatin de Souza Moreira do Prado com o tema: 129 

“Percepção dos servidores da PROGEPE quanto ao trabalho remoto” e descrição: 130 

“O objetivo é compreender a percepção dos servidores da Progepe (lotados no 131 

prédio da Rua Dr. Faivre, nº 590), quanto ao trabalho remoto que vem ocorrendo 132 

em virtude da pandemia da Covid-19.” Após discussões, o conteúdo do 133 

questionário foi aprovado por unanimidade e sem objeções. 8. Proposta de nova 134 

Disciplina - Data Science - Prof. José Eduardo Pécora Junior. O coordenador 135 

apresentou a proposta da disciplina do Prof. José Eduardo Pécora Junior, 136 

denominada de “Data Science”. A disciplina contém vinte horas de aulas teóricas e 137 

vinte e cinco em laboratório. Existe a possibilidade desta disciplina trabalhar de 138 

forma complementar com “Gestão de Dados”. A proposta deve ser enviada em um 139 

pedido de adição curricular para a PRPPG e ser aprovada. Ressaltou que as 140 

disciplinas ativas da grade curricular do programa não devem ficar mais de dois 141 

anos sem serem aplicadas, e que existe uma avaliação qualitativa rígida, realizada 142 

pela CAPES, no escopo do programa sobre este requisito. Após discussões, a 143 

proposta foi votada, aprovada por unanimidade e sem objeções. 9. Aprovação de 144 

projeto de pesquisa - Luiz Rodrigo Larson Carstens Filho. O coordenador, 145 

com auxílio do Prof. Germano apresentaram o projeto "Justiça Organizacional: um 146 

estudo na Polícia Militar do Paraná", informando a todos que, tanto o projeto 147 

quanto a pesquisa, irão ser realizados no âmbito da Polícia Militar do Paraná. 148 

Conforme exigem os trâmites internos da referida instituição, o projeto deve ser 149 

aprovado pelo Colegiado, para a sua posterior apresentação ao órgão. Após 150 

discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade e sem objeções. 151 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 152 

doze horas, da qual, para constar, eu, Lucas Caparelli Rissato, lavrei a presente 153 

ata, que, lida e aprovada, será assinada.  154 

 

 

 
Cassius Tadeu Scarpin 

Coordenador do Mestrado Profissional 


