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ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

 
 Aos dezoito dias do mês de junho 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 a Alteração da Comissão Julgadora do Concurso para Professor Adjunto em Economia e 
Direito: 1 – Informes: A Chefe de Departamento Professora Angela Welters informou que a Direção 
do Seto solicitou que os Chefes de Departamento pedissem aos Professores a emissão do Plano 
Individual de Trabalho-PIT onde sejam declaradas os dias e horas trabalhadas para que a Direção possa 
distribuir atividades e responsabilidades de forma igualitária. O modelo será disponibilizado em breve. 
O Coordenador, Professor José Felipe informou que foi disponibilizada para o próximo semestre uma 
bolsa para um monitor que auxiliará o aluno deficiente visual. O representante do CACE informou que 
no dia 10 de setembro, durante as atividades da semana acadêmica, haverá uma palestra realizada pelo 
Economista Eduardo Suplicy. O Professor Armando João Dalla Costa informou que pretender cursar 
Pós-Doutorado em meados de 2016. 2 – ATAS 170ª RE e 408ª RO - Foram colocadas em apreciação 
as Atas da 170ª RE e 408ª RO, sendo solicitada a inclusão da informação da pretensão do professor 
Fernando Motta Correia em cursar Pós-Doutorado em 2016, informação declarada durante a 408º 
Reunião Departamental. Sem mais alterações foram aprovadas pela plenária por unanimidade. 3 – 
Homologação do Resultado do Teste Seletivo para Professor Substituto em Economia e Direito – 
O professor José Felipe Araujo de Almeida leu o seu relato, informando que a Comissão Julgadora era 
formada por ele, como Relator, a Professora Adriana Sbicca Fernandes, como presidente e como 
membro o Professor Fernando Motta Correia. Explicitou todo o procedimento adotado pela comissão, 
este sempre baseado no edital e resoluções que regem o teste seletivo. Discriminou como se deram as 
provas bem como os classificados, sendo a ordem de classificação: 1ª lugar Candidato Arthur Mendes 
Lobo, com média 9,88 (nove inteiros e oitenta e oito centésimos); 2º lugar Candidato Luca Shirru, com 
média 8,87 (oito inteiros e oitenta e sete centésimos); 3º lugar candidato Tarso Cabral Violin, com 
média 8,67 (oito inteiros e sessenta e sete centésimos); 4º lugar candidata Mayara Gasparoto Tonin, 
com média 8,21 (oito inteiros e vinte e um centésimos); 5º lugar candidata Maria Vitoria Costaldello 
Ferreira de Almeida, com média 7,50 (sete inteiros e cinqüenta centésimos). A candidata Tatiana Alves 
Pereira da Silva foi considerada reprovada por ter obtido média inferior a 7,0 (sete) com todos os 
examinadores. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 4 – Participação em Projeto de 
Especialização – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Fernando Motta 
Correia leu o seu relato, informando que o serão lecionadas 1,6 horas da disciplina Metodologia de 
Pesquisa, no período de 20/12/2015 a 20/01/2016,  na Especialização MBA em Gestão da Qualidade. 
Esclareceu que as aulas serão realizadas em dois finais de semana durante o período indicado e que não 
haverá interferência nas atividades do Professor junto ao Departamento de Economia. Em votação, a 
solicitação foi aprovada por unanimidade. 5 – Participação em Projeto de Especialização – 
Professor João Basílio Pereima Neto – O professor Fernando Motta Correia leu o seu relato, 
esclarecendo que as 4,4 horas de desenvolvimento de atividades da Disciplina “Fundamentos da 
Economia Internacional” na Especialização MBA Gestão Estratégica durante o mês de Novembro de 
2015, não afetarão suas responsabilidades junto ao Departamento de Economia. Colocada em votação, 
a solicitação foi aprovada por unanimidade. 6 – Definição da Comissão Julgadora e Data de início 
do Teste Seletivo para Professor Substituto em Teoria  Econômica – A professora Angela Welters, 
Chefe de Departamento, explicou que devido a não renovação dos contratos dos atuais professores 
substitutos deste Departamento, houve a liberação de duas vagas que serão preenchidas através de 
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Teste Seletivo a fim de contratar dois professores substitutos na área de conhecimento de Teoria 
Econômica, sendo requisito o título de Mestre em Economia. A professora Angela explicou que a 
solicitação de abertura do Teste Seletivo se deu por “Ad Referendum” visto a urgência solicitada pelo 
Setor de Ciências Sociais Aplicadas. A Chefe de Departamento sugeriu que as inscrições do Teste 
aconteça na semana do dia 29/06/2015 pelo período de cinco dias úteis para que então o Teste inicie no 
dia 06/07/2015. Foram indicados os nomes dos Professores Huascar Fialho Pessali, Maurício Vaz 
Lobo Bittencourt e Raquel Rangel de Meireles Guimarães como membros titulares da Comissão 
Julgadora e como suplentes foram indicados os professores Adilson Antonio Volpi, Terciane Sabadini 
Carvalho, Marcos Minoru Hasegawa, José Guilherme Silva Vieira, Junior Ruiz Garcia e Gustavo 
Pereira da Silva. Foram para votação as sugestões de data e formação da Comissão Julgadora, sendo 
ambas aprovadas por unanimidade pela plenária. 7 – 1ª Avaliação de Desempenho da Professora 
Carolina Bagattolli – A professora Chefe do Departamento passou a palavra para o Professor Huáscar 
Fialho Pessali, que leu o parecer da Comissão Avaliadora de Estágio Probatório, composta por el, 
indicado pelo Departamento de Economia e pelos professores Marcos Paulo Fuck, indicado pela 
Coordenação e Camila Camargo do DAGA, indicada pela COPEG. O Professor esclareceu que a 
professora Carolina teve pontuação máxima em todos os quesitos de avaliação e que em alguns deles 
teve excesso de pontuação. A decisão da Comissão avaliadora foi colocada em votação, sendo aceita 
por unanimidade pela plenária departamental. 8 – Proposta de Curso de Extensão Universitária – 
Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana – O professor Armando Vaz Sampaio leu o 
relato sobre o Curso de Extensão “Educação Empreendedora com Foco em Negócios Sociais” que 
acontecerá no período de 17/08/15 a 17/11/15 com o objetivo de capacitar docente da UFPR e outras 
IEs a implementar estratégias de ensino/aprendizagem em suas disciplinas que incentivem o 
desenvolvimento de empreendedores com foco em negócios sociais. O relator fez algumas sugestões 
de alteração visto que a carga horária do coordenador está divergente com a carga horária total do 
curso, sem mais a acrescentar o professor Armando se posicionou favorável à solicitação. Em 
discussão a Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana informou que realizará as alterações 
conforme solicitado e explicou que os valores da taxa de inscrição ainda não estão totalmente 
definidos, pois possivelmente não serão cobrados. Em votação, a plenária provou por unanimidade. 9 – 
Solicitação de Monitoria Voluntária PVA- Professora Carolina Bagattolli – Com a palavra a 
professora Carolina Bagattolli inicia informando à plenária que a alteração da disciplina de Técnicas de 
Pesquisa em Economia para o primeiro ano foi bem recebida pelos alunos e que foi sugerido pelos 
mesmos que todos os professores solicitassem a aplicação das técnicas apresentadas na disciplinas em 
seus trabalhos. A professora explicou que a disciplina foi tão bem recebida que um aluno se dispôs a 
ser seu monitor no próximo semestre e, portanto está formalizando a solicitação através do Programa 
de Voluntariado Acadêmico. Em discussão o Professor Alexandre Porsse disse estar feliz com o 
resultado da mudança e que certamente a participação deste aluno como voluntário demonstra que a 
disciplina vem sendo bem conduzida em sala. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade a 
solicitação. 10 – Solicitação de Disciplina Optativa par o Curso de Matemática Industrial – A 
Professora Angela Welters explicou que a solicitação de inclusão da Disciplina SE307-Análise de 
Investimentos como optativa do curso de Matemática Industrial foi feita através de oficio encaminhado 
pelo Coordenador do Curso e que via oficio respondeu-lhe informando que há como pré-requisito para 
esta disciplina a SC-204- Contabilidade e Análise de Balanços, ofertada pelo Departamento de 
Ciências Contábeis. Além disso, solicitou que o Coordenador informasse a demanda para esta 
disciplina, sendo informado por ele que há necessidade de 8 vagas por semestre. Em discussão foram 
levantados questionamentos como a possibilidade destes alunos se matricularem como disciplina 
eletiva; se há vagas para estes alunos e se abertas tais vagas a demanda aumente como seria tratado; se 
há possibilidade de prejuízo para os alunos de Economia; se não seria o caso do curso de Matemática 
Industrial abrir a turma e nos requisitar um professor. Visto a quantidade de questionamentos o 
Professor Huascar Pessali sugeriu a retirada do assunto de pauta pra que houvesse a possibilidade de 
uma conversa pessoal com o Coordenador do Curso, para que então sanadas as dúvidas a plenária 
possa apreciar a solicitação. Em votação a sugestão foi aprovada por unanimidade, sendo o assunto 
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retirado de pauta. 11 – Homologações “Ad Referendum” – A professora Angela, Chefe de 
Departamento explicou que devido à aceitação, por parte do Setor, da inscrição indeferida pela 
Comissão, para que pudesse ser realizado o Concurso para Professor Adjunto em Economia e Direito 
antes do período de férias dos professores deste Departamento que são parte integrante da comissão 
julgadora, foi autorizada “Ad Referendum” a alteração da composição da Comissão Julgadora. Outro 
motivo é que os professores externos à UFPR deveriam ser de localidade próxima para que não 
houvesse custos com passagens e estadias, nem contratempos com atrasos nos vôos. A comissão ficou 
composta pelos seguintes professores: Membros titulares: Adriana Sbicca Fernandes 
(DEPECON/UFPR), José Felipe Araujo de Almeida (DEPECON/UFPR), Luiz Daniel Rodrigues Haj 
Mussi (DAGA/UFPR), Christian Luiz da Silva (UTFPR) e Marco Tulio Aniceto França (PUC-RS). 
Membros suplentes: Fernando Motta Correia (DEPECON/UFPR), Walter Tadahiro Shima 
(DEPECON/UFPR), Farley Simon Mendes Nobre (DAGA/UFPR), Simone Bernardes Voese 
(DECONT/UFPR) e Weimar Freire da Rocha Jr. (Unioeste). Foi também informado pela Professora 
Angela que devido à urgência na solicitação do Teste Seletivo para Professor Substituto em Teoria 
Econômica, a aprovação da solicitação de abertura com duas vagas com critério de inscrição a 
formação de Mestre em  Economia, bem como do Programa do Teste Seletivo foram por “Ad 
Referendum”. Foram então expostos os pontos do programa como segue: 1.Teoria do Consumidor, 
Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado. 2.Teoria da Firma e Função de Produção. 3.Estruturas de 
Mercado. 4.Bens Públicos, Externalidades, Direitos de Propriedade e o Teorema de COASE. 5. 
Economia da Informação e Escolha sob Incerteza. 6.Equilíbrio Geral e Bem Estar. 7.Contabilidade 
Nacional e Agregados Macroeconômicos. 8.Oferta e Demanda Agregada. 9.IS-LM-BP. 10.Política 
Monetária e Política Fiscal. 11.Crítica Pós Keynesiana. 12.Teorias do Comércio Internacional. Houve 
também autorização “Ad Referendum“ dos afastamentos no país dos seguintes professores: Maurício 
Vaz Lobo Bittencourt entre os dias 10/06/2015 e 13/06/2015 para apresentação de artigo no Encontro 
Nacional de Economia da Região Sul (ANPEC-SUL), em Porto Alegre/RS; Professor Huascar Fialho 
Pessali nos dias 22, 23 e 24 de junho para participar como membro do Comitê Externo de Avaliação de 
Projetos PIBIC/CNPQ-FURB, em Blumenal-SC; Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães 
nos dias 29 e 30 de junho para Defesa de Tese de Doutorado na CEDEPLAR/UFMG em Belo 
Horizonte; Professor Wellington da Silva Pereira, no período de 12 a 14 de agosto para apresentação 
de resultados de pesquisa e reunião em grupo de pesquisa no XVI Seminário de Economia Industrial, 
na UNESP em Araraquara/SP. Colocadas as autorizações “Ad Referendum” em votação, todas foram 
aprovadas por unanimidade. 12 – Alteração de Membro da Comissão Julgadora do Concurso para 
Professor Adjunto em Economia e Direito – A professora Chefe do Departamento relatou a 
necessidade de alteração do Membro da Comissão Julgadora do Concurso para Professor Adjunto, 
Christian Luiz da Silva da UTFPR devido ter se declarado impedido por se considerar amigo de um 
dos candidatos inscritos no referido concurso. Em seu lugar, por sua indicação, foi proposto o nome da 
professora Ana Paula Myszczuk, também da UTFPR, que possui formação na área de interesse do 
concurso, com doutorado em Direito. Em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade pela 
plenária. 13- Informes- O professor Adilson Volpi informou que haverá um evento ainda não definido 
para a comemoração dos 70 anos do Curso de Economia no dia 19/09 na Associação. A professora 
Angela solicita aos professores que A chefia e o Departamento seja informado quando o professor não 
for dar aula para que os alunos possam ser avisados. Solicita também que os professores formalizem os 
afastamentos no país de acordo com a legislação. 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. 




