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ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

 
 Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 14:00 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 
em pauta o Processo de Afastamento do País do Professor Marco Antonio Ribas Cavalieri e então foi 
decidido o seguinte: 1 – Informes: A Chefe de Departamento Professora Angela Welters solicitou aos 
Professores que ainda não preencheram o formulário do Google com as disciplinas que tem 
preferência, que o façam, pois o Plano Departamento do 2º Semestre já está sendo planejado. Foi 
informado também que o Setor solicitou, caso houvesse interessados, a indicação de um professor para 
compor o Conselho Editorial da UFPR. O professor Eduardo Angeli e a Professora Carolina Bagattolli 
informaram sobre a comemoração dos 70 anos do Curso de Economia, que se dará em forma de vários 
eventos no transcorrer do ano, incluindo uma Aula Magna com alguma personalidade de renome 
nacional, possivelmente Cristovão Buarque, além da participação do Curso no Encontro Nacional de 
Economia. Será também criada uma logomarca que será utilizada em todos os eventos. Será realizado 
evento na semana Acadêmica e na Feira de Cursos para que os alunos participem da comemoração 
além da possível criação de uma Associação de Ex-Alunos e a realização de um encontro de Gerações 
com ex-alunos e ex-professores do Curso de Economia. A Coordenação, representada pelo Professor 
José Felipe, informou sobre a situação do aluno deficiente visual e todas as dificuldades de adaptação 
que o curso vem passando, porém ressaltou o auxilio que tem recebido da comunidade externa, como a 
Instituto Paranaense de Cegos e um pai de aluna que disponibilizou material didático e software a ser 
utilizado pelo aluno Richard durante as aulas. A professora Carolina Bagattolli ressaltou a necessidade 
de um monitor para acompanhá-lo principalmente durante as aulas, então o Centro Acadêmico 
informou que está analisando a possibilidade de um monitor bolsista para auxiliá-lo. O Professor 
Fernando Motta Correia informou sua intenção de cursar Pós Doutorado em 2016. 2 – ATAS 169ª RE 
e 407ª RO - Foram colocadas em apreciação as Atas da 169ª RE e 407ª RO, as quais foram aprovadas 
por unanimidade. 3 - Abertura do Concurso para Professor Substituto em Economia e Direito – A 
Professora Angela Welters, Chefe do Departamento, informou a necessidade de abertura de concurso 
para Professor Substituto na vaga do Professor Flavio de Oliveira Gonçalves, este afastado, pois não 
será renovado o contrato de nenhum dos atuais professores substitutos do Departamento, sendo a 
Professora Karlin Olbertz Niebuhr professora substituta responsável pela disciplina de Economia e 
Direito, bem como não haverá tempo hábil para a contratação através do concurso para professor 
adjunto classe A em Economia e Direito, já solicitado. Diante de tais impedimentos e devido à 
urgência, a Chefe de Departamento sugeriu que se mantivesse a Banca interna composta para o 
concurso para Professor Adjunto Classe A, Professores Adriana Fernandes Sbicca, José Felipe Araujo 
de Almeida e Fernando Motta Correia, sendo necessária apenas a reformulação do programa do 
concurso. Apresentadas as sugestões, em votação foram aprovadas por unanimidade. 4 – Indicação da 
Comissão de Monografia – A Chefe de Departamento expôs a necessidade da composição da 
Comissão de Monografia devido as dificuldades apresentadas com o desmembramento da Disciplina 
Trabalho de Fim de Curso em Monografia I e II, pois até o momento não se sabe como será realizada a 
avaliação das disciplinas. Foram indicados os nomes dos Professores Armando Vaz Sampaio, Huascar 
Fialho Pessali e Gustavo Pereira da Silva, que como Comissão se reportarão ao Colegiado do Curso. 
Posto em votação houve aprovação por unanimidade. 5 – Indicação para novo Editor Chefe da 
Revista de Economia – A professora Angela explicou o pedido da Professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães para colocar em pauta a sua indicação para Editora Chefe da Revista de 
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Economia, pois caso alguém tivesse interesse na função, pudesse expor. O Professor José Felipe 
questionou quanto ao espaço físico a ser utilizado pela Revista/Boletim e após discussão entre os 
membros ficou aprovado que será dividido o espaço da Iniciação Científica com a Revista conforme 
demanda a ser analisada pela Editora Chefe. A Professora Raquel informou que pretende regularizar a 
revista quanto à falta de recurso financeiro bem como o atraso nas publicações. Colocada em votação a 
indicação da Professora Raquel à função, foi aprovada por unanimidade pela plenária. 6 – Avaliação 
de Desempenho em Estágio Probatório do Prof. Junior Ruiz Garcia - 3ª Etapa – A professora 
Chefe do Departamento passou a palavra para a Professora Denise Maria Maia que leu o parecer da 
Comissão Avaliadora de Estágio Probatório, composta por ela, indicada pelo Departamento de 
Economia e pelos professores Eduardo Angeli, indicado pela Coordenação e Marcos Wagner da 
Fonseca, indicado pela COPEG, em cujo resultado o Professor Junior obteve o total de 100 (cem) 
pontos. Após detalhamento do relatório, colocado em votação a Plenária aprovou por unanimidade a 
avaliação.7 – Evento de Extensão proposto pelo Professor Wellington da Silva Pereira – O 
professor Fernando Motta Correia, como relator, leu o parecer sobre o Evento de Extensão proposto 
pelo Professor Wellington da Silva Pereira, um Workshop sobre Desenvolvimento e Direitos Humanos 
a ser realizado em 09 de junho de 2015. Observada a relevância do evento e a conformidade da 
documentação apresentada, o professor relator deu parecer favorável a realização do evento. Em 
votação foi unânime a aprovação da proposta. 8 – Solicitação de Afastamento do País para Estudo 
do Professor Marco Antonio Ribas Cavalieri – O professor José Felipe Araujo de Almeida, como 
relator, explicou o objetivo do afastamento para Pós Doutorado a ser realizado na Universidade de 
Chicago-Illinois/EUA, no período de 26/04/2015 a 04/08/2016, com ônus do CNPQ. Foi descrito pelo 
relator a documentação apresentada bem como a falta da tradução de duas cartas, sendo do 
conhecimento do Professor Marco Antonio a necessidade da inclusão de tais documentos para o 
prosseguimento do pedido. Os encargos didáticos serão redistribuídos aos demais professores do 
Departamento. Colocada em votação, a Solicitação de Afastamento foi aprovada pelos membros da 
plenária por unanimidade. 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 Marcos Paulo Fuck no dia 23/04/2015 para participação em 
banca de qualificação de mestrado na UNICAMP; Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt, período 
de 26 a 27/03/2015 para participação em banca de defesa de Tese de Doutorado na UFJF-MG; 
Professor Walter Tadahiro Shima, no período de 30 a 31/03/2015, para participação em Banca de Tese 
de Doutorado na UFRJ-Rio de Janeiro; e também no dia 02/04/2015 para participação em banca de 
defesa de tese de Doutorado na UEM-Maringá/PR; e Professora Carolina Bagattolli, no período de 
20/06 a 25/07/2015 para apresentação de palestra durante a Doctoral School on Innovation Studies na 
Universidade Nova de Lisboa e atividades de pesquisa a serem realizadas na Universidade de Coimbra 
em Portugal. 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. 




