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ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

 
 Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 11:00 horas, na sala de reuniões 
do Departamento de Economia, andar térreo da sede do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, situada à 
Avenida Pref. Lothário Meissner, número seiscentos e trinta e dois, sob a Presidência da Professora 
Angela Welters, Chefe do Departamento, reuniram-se os membros integrantes do Departamento de 
Economia de acordo com as assinaturas na Lista de Presenças. Declarada aberta a reunião, foi incluído 
na pauta o Projeto da Professora Carolina Bagattolli, então foi decidido o seguinte: 1 – Informes: A 
representante dos alunos, Lizandra Rocha Souza, informou que no sábado, 21 de março será realizado 
o Trote Solidário no Hemepar, envolvendo o Curso de Economia e os outros 3 cursos do Setor, para 
doação de sangue e cadastramento de medula óssea. Conta com a participação de todos. O Professor 
José Wladimir Freitas da Fonseca informou que será lançada uma plataforma para a Progressão 
Funcional dos Professores, com expectativa de funcionamento a partir de julho deste ano e que se 
disponibilizará para demonstração da plataforma. A Professora Angela Welters informa que está, em 
conjunto com a Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana, formando comissão pra a 
comemoração dos 70 anos do Curso de Economia no próximo ano. O Professor Luiz Vamberto de 
Santana contesta a data da comemoração e solicita que seja feito levantamento nos documentos oficiais 
para verificação da data correta do aniversário do curso. A Professora Angela finaliza informando que 
será lançado um questionário via Google para levantamento da preferencia de turno e disciplina de 
cada Professor para que seja planejado o Plano Departamental 2016. 2 – Apreciação do Resultado do 
Concurso para Professor Titular-Livre em Teoria Econômica – A Professora Angela Welters, 
Chefe do Departamento, comentou alguns fatos antes da exposição do Professor Luiz Vamberto sobre 
o parecer conclusivo da Comissão Julgadora, destacando o fato de que a apreciação negativa do 
trabalho da comissão teria que se basear em fatos concretos previstos na Resolução 24/13-CEPE e que 
a referida Comissão foi formada pela plenária com profissionais altamente gabaritados, cuja conduta 
durante o processo foi de perfeita observância às regras da Universidade e às normas do concurso. E 
que, portanto, questionamentos acerca do resultado do concurso deveriam levar em conta a soberania 
da banca. Com a palavra o Professor Luiz Vamberto de Santana detalhou os tramites do concurso, 
também os critérios de avaliação em total observância da Resolução 24/13-CEPE. O professor também 
detalhou as médias dos dois candidatos classificados com todos os examinadores, demonstrando que a 
maior parte dos membros da banca concedeu nota superior ao candidato aprovado em primeiro lugar. 
Destacou ainda que qualquer um dos candidatos aprovados teriam condições de contribuir muito com o 
nosso departamento. Finalizou esclarecendo que a comissão não poderia ir contra os referenciais para o 
julgamento. Com a palavra a Plenária, o Professor Marcelo Luiz Curado defendeu a soberania da banca 
apesar de considerar que as palavras proferidas durante a Prova de Defesa de Memorial pelo candidato 
aprovado Luciano Nakabashi foram muito desrespeitosas ao Departamento de Economia atingindo 
todos indistintamente e que merecem um posicionamento de todos em relação as ofensas ao nosso 
curso de graduação. Na sequencia, o Professor José Wladimir Freitas da Fonseca questionou sobre 
eventuais impedimentos relativos ao Artigo 16 da Resolução 24/13-CEPE considerando os membros 
da comissão julgadora e os candidatos examinados. O mesmo foi esclarecido de que nenhum membro 
da comissão julgadora possuía impedimentos nos termos do referido artigo, declarando-se satisfeito 
com a resposta. Solicitou ainda que constasse em ata o seu repúdio ao comportamento do candidato 
Luciano Nakabashi durante a Prova de Defesa de Memorial. Com a palavra o Professor Marco Antonio 
Ribas Cavalieri questiona a impossibilidade de a plenária departamental colocar em questão o trabalho 
da comissão baseado no artigo 40 da Resolução 24/13-CEPE, sugere que todos assistam a gravação e 
que se sente profundamente ofendido pela sua formação como graduado no Curso de Economia da 
UFPR, pelos alunos que formou na graduação e pós-graduação e também pelos colegas. Em 
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concordância com essa posição o Professor José Felipe Araujo de Almeida solicitou que constasse em 
ata a transcrição dos trechos da Defesa de Memorial em que o candidato ofende nossa instituição e 
acrescenta a necessidade de retratação à plenária departamental por parte do referido candidato. Em 
seguida com a palavra o Professor Alexandre Alves Porsse reitera a necessidade de constar em ata a 
fala do candidato na prova de Defesa de Memorial e sugere que um simples pedido de desculpas seria 
insuficiente, cabendo à plenária definir se esse pedido formal de desculpas deveria ser em carta aberta 
pra toda a comunidade acadêmica haja vista a participação na comissão julgadora de Professores de 
diversas instituições do Brasil. Em discordância com a maioria das falas anteriores, o Professor João 
Basílio Pereima Neto defendeu que a soberania da comissão julgadora não a exime de erros e que o 
resultado da prova de Defesa de Memorial deveria ser questionado por parte da plenária. As propostas 
de inclusão em Ata da fala do candidato na prova de Defesa de Memorial bem como sua retratação 
foram colocadas em votação sendo aprovadas por ampla maioria e com uma abstenção (Professor 
Vamberto). A proposta do Professor João Basílio de apreciação negativa do parecer conclusivo da 
comissão julgadora no que se refere à prova de Defesa de Memorial também foi colocada em votação, 
com 13 (treze) votos contrários, 7 (sete) favoráveis e 7 (sete) abstenções. Considerando a decisão 
plenária a inclusão na Ata das falas supostamente ofensivas do candidato aprovado em primeiro lugar, 
Luciano Nakabashi, e tendo em vista a péssima qualidade de áudio da gravação segue um conjunto de 
afirmativas que foram possíveis de serem obtidas, infelizmente sem a perfeita transcrição das palavras 
exatas do candidato. Os trechos que mais claramente ofendem o Departamento são os seguintes: “... Eu 
queria que aqui fosse como lá, com pessoas sérias e qualificadas...” “... Se tivesse a chance de ser 
titular lá eu não viria para cá...”. O Professor Luiz Vamberto de Santana (membro da Comissão 
Julgadora) questiona se ele haveria dito que gostaria que aqui (UFPR) fosse como lá (USP).  E se 
gostaria de vir para um lugar com qualidade e estrutura pior de onde está, o candidato afirma: “Sim, a 
pós aqui está no caminho certo, mas a graduação precisa melhorar muito e, não sei como, o 
relacionamento dos professores...” “...Por isso eu acho que tenho muito mais a contribuir aqui para 
transformar o curso deixando mais parecido com o que é lá...”. Cabe ainda à plenária decidir a forma 
de retratação. Sendo assim, a plenária departamental se posicionou amplamente insatisfeita com a 
atitude do candidato aprovado em primeiro lugar, que ofendeu direta ou indiretamente todo o corpo 
docente e a instituição. E também mediante votação se posicionou pelo não questionamento do 
trabalho da comissão julgadora, considerando que a instancia que tem o poder de homologar o 
resultado é o Conselho Setorial de acordo com o Artigo 40 da Resolução 24/13-CEPE. 3 - ATAS 168ª 
RE e 406ª RO - Foram colocadas em apreciação as Atas da 168ª RE e 406ª RO, as quais foram 
aprovadas por unanimidade. 4 – Reabertura do Concurso para Professor Adjunto de Economia e 
Direito – A Chefe de Departamento informou sobre o cancelamento do último concurso e da 
necessidade de não se repetir nenhum membro daquela comissão julgadora para que não haja nenhum 
impedimento. Ficou definida a comissão interna formada pelos Professores: José Felipe Araujo de 
Almeida, com 27 (vinte e sete) votos; Adriana Sbicca Fernandes, com 27 (vinte e sete) votos; Fernando 
Motta Correia, com 25 (vinte e cinco) votos; como suplente foi indicado o Professor Walter Tadahiro 
Shima, com 2 (dois) votos. Professora Angela finalizou solicitando agilidade nas decisões devido o 
prazo do contrato da Professora Karlin Olbertz Niebuhr, que finda em meados de junho deste ano. 5 – 
Criação das Disciplinas optativas: “Introdução à Economia Ecológica” e “Valoração dos 
Recursos Naturais” – Com a palavra o Professor Gustavo Pereira da Silva informou que já havia sido 
amplamente discutido na reunião de Colegiado e se declarou favorável à criação de ambas conforme 
seu parecer. Colocado em votação houve a aprovação por unanimidade. 6 –Participação do Professor 
Armando João Dalla Costa no Programa PDE – O professor Fernando Motta Correia realizou a 
leitura de seu parecer quanto a renovação da participação do Professor Armando João Dalla Costa no 
“Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE – 7ª Edição 2014/15”, informou que o pedido do 
professor Armando está em acordo com a Resolução 17/10-COPLAD e que as atividades 
desenvolvidas não interferirão nas obrigações do referido professor junto à UFPR, declarando-se 
favorável. Em votação, houve aprovação unanime da plenária. 7 – Projeto de Pesquisa do Professor 
Marco Antonio Ribas Cavalieri – O professor Wellington da Silva Pereira leu o parecer sobre o 
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Projeto intitulado “Dois estudos sobre a interdisciplinaridade entre a economia e a sociologia nos 
Estados Unidos da era progressista: as profissões e os profissionais, o controle social e o 
planejamento”, este devidamente aprovado pelo edital da CNPQ/CAPES, onde destaca o mérito e a 
relevância acadêmica do Projeto, declarando-se favorável. Colocado em votação a plenária o aprovou 
por unanimidade. 8 – Projeto de Pesquisa da Professora Carolina Bagattolli – O professor José 
Felipe Araujo de Almeida, como relator, explicou o objetivo do projeto intitulado “ Política de 
inovação e impactos da dinâmica inovativa industrial: uma análise comparada entre três países”, bem 
como descreveu a relevância do projeto, declarando-se favorável. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade pela plenária. 9 – Homologações de autorizações Ad Referendum – A Professora 
Angela Welters, Chefe do Departamento, expôs os seguintes pedidos de afastamento que haviam sido 
aprovados Ad Referendum: Professor Junior Ruiz Garcia, período de 25 a 26/02/2015 para 
participação em banca de defesa de Tese de Doutorado na UNICAMP; Professor Marcos Paulo Fuck 
no dia 24/02/2015 para participação em banca de defesa de dissertação na UNICAMP; e Professor José 
Felipe Araujo de Almeida, nos dias 15 e 16/03/2015, para participação em banca de defesa de 
dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. Colocadas em votação, as 
solicitações foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual, para constar, eu, Laís de Lima Rocha, Secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 
pela Professora Chefe do Departamento.   

 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária 

 
 

Profª. Angela Welters, 
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 




