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 Aos doze dias do mês de agosto 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 Afastamento do País da 
Professora Carolina Bagattolli. 1 – Informes: A Chefe de Departamento Professora Angela Welters informou 
que a Reitoria manteve as inscrições para o vestibular, bem como a Feira de Profissões mesmo com Greve dos 
Professores. Solicitou ainda que os professores que aderiram à greve comuniquem ao Departamento para que 
possa ser dada informação aos alunos. A Coordenação, representada pelo Professor José Felipe Araújo de 
Almeida, informou que uma comissão interna realizou a revisão do material a ser utilizado na Feira de Cursos e 
Profissões, que esta agora terá a duração de 4 dias e que a Economia realizará duas palestras para a 
apresentação do curso durante o evento. Deixa a disposição uma escala de voluntariado para a participação dos 
professores na Feira. O Centro Acadêmico do Curso de Economia, representado pela aluna Lisandra Rocha 
informou que os Centros Acadêmicos dos quatro cursos do Setor realizarão reunião com os alunos para debate 
da pauta de greve e possível apoio, convidando os professores a participarem. Informou sobre a Semana 
Acadêmica que se realizará de 24 a 28 de agosto, cujo tema será Política Fiscal com programação de diferentes 
palestras e debates nos cinco dias. Pediu a colaboração dos Professores para que os alunos possam participar. 2 
– Proposta de Curso de Extensão “Jogos de Indústrias” do Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – 
O Professor Fernando Motta Correia leu o relato feito pelo Professor Armando Vaz Sampaio, que não 
compareceu, pois está ministrando disciplina no Mestrado. O curso em questão, intitulado “Jogos de Indústrias” 
terá carga horária de 40 horas a ser realizado entre 05/10/2015 e 26/11/2015, sendo 40 vagas disponíveis com 
inscrição gratuita. O objetivo do curso é a utilização de um software simulador para analisar o comportamento 
das empresas industriais em ambiente oligopolístico, sendo o parecer do relator favorável, visto ser um curso 
atual e de importância para a formação dos alunos. A proposta foi provada por unanimidade pela Plenária. 3 – 
Proposta de Curso de Extensão “Análise de Custos Industriais” do Professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca – O Professor Fernando Motta Correia leu o parecer do Professor Armando Vaz Sampaio, que não 
compareceu à reunião por estar ministrando disciplina no Mestrado. O curso “Análise de Custos Industriais” 
será realizado entre os dias 05/09/2015 e 31/10/2015, com inscrição gratuita para 40 vagas, com carga horária 
total de 40 horas. O curso visa fornecer as principais ferramentas para o profissional resolver problemas que 
envolvam planejamento, controle e gestão de custos na indústria. O relator é favorável a aprovação do curso, 
visto ser atual e importante para a formação dos alunos. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
4 – Proposta de Evento de Extensão “Estatística e Econometria utilizando o R” do Professor Marcos 
Minoru Hasegawa – O evento de extensão “Programação em R” busca introduzir o uso da linguagem da 
Programação em R com aplicação em estatística e econometria. A ser realizado no período de 05/10/2015 a 
27/11/2015 sob coordenação do Professor Marcos Minoru Hasegawa e participação do Professor Armando Vaz 
Sampaio. O Professor Fernando Motta Correia, em seu relato, deu parecer favorável visto a relevância do 
assunto a ser abordado, a possibilidade de participação de alunos da graduação e da pós-graduação e pela 
apresentação dos documentos em concordância com a Resolução que disciplina tais eventos. Em votação a 
proposta foi aprovada por unanimidade. 5 – Solicitação de Afastamento do País do Professor Armando João 
Dalla Costa – O professor José Felipe Araujo de Almeida, como relator, detalhou a solicitação, que se trata de 
realização de estágio sênior na University of Illinois, em Urbana-Champaign, Illinois, EUA, no período de 
29/11/2015 a 29/02/2016. Visto que foram apresentados todos os documentos necessários para tal solicitação, 
que o período possivelmente não interferirá nas atividades docentes do referido professor e que os encargos 
didáticos ficarão sob responsabilidade do Professor Junior Ruiz Garcia, o relator foi favorável à solicitação. 
Colocada em votação, a Solicitação de Afastamento foi aprovada pelos membros da plenária por unanimidade. 
6 – Solicitação de Afastamento do País do Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – A Professora 
Terciane Sabadini Carvalho leu seu relato referente à solicitação de afastamento para participação no congresso 
“45 Annual Meeting- Society for Social Studies os Science” em Denver, Colorado, EUA, no período de 
09/11/2015 à 15/11/2015, visando a divulgação dos trabalhos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e apresentação de artigo. As aulas serão repostas e ficará o Professor Marcos Paulo Fuck 
como responsável pelos encargos durante o afastamento.  Especificando todos os documentos apresentados e 
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destacando a necessidade apenas que, quando aprovada a concessão de auxilio pelo CNPq, seja anexada cópia 
da carta de concessão ao processo, a relatora é favorável à solicitação. Em votação a plenária foi unânime pela 
aprovação da solicitação de afastamento. 7 – Solicitação de Afastamento do País do Professor João Basílio 
Pereima Neto – O Professor João Basílio Pereima Neto solicita afastamento para lecionar na Escola de Verão 
sobre Economias Latino-americanas, organizada pela CEPAL em Santiago, Chile no período entre 25/08/2015 
e 31/08/2015. O relator, Professor José Felipe Araújo de Almeida destaca que a solicitação não cumpre o prazo 
disposto em portaria da Universidade, pois o Professor João Basílio foi convidado no dia 07/08/2015 conforme 
carta, sendo entregue a referida solicitação no Departamento no mesmo dia do convite. Salienta ainda que para 
a perfeita instrução do processo é necessária a tradução da carta convite. Ficará responsável pelos seus encargos 
didáticos o Professor Fernando Motta Correia. O relator é de parecer favorável. A Plenária, em votação, 
aprovou por unanimidade a referida solicitação. 8 – Solicitação de Afastamento do País da Professora 
Carolina Bagattolli – O Professor José Felipe Araújo de Almeida leu o seu relato detalhando que o 
afastamento refere-se à participação no Encontro da Society for Social Studies of Sciece em Denver, Colorado, 
EUA para apresentação de artigo no período de 09/11/2015 a 16/11/2015, com ônus da CNPq. Na solicitação 
não foi anexada carta traduzida, sendo necessária a apresentação desta para que o processo seja encaminhado. 
Como responsável pelos encargos didáticos foi indicada a Professora Denise Maria Maia. O relator declarou-se 
favorável ao afastamento. A solicitação foi aprovada pela plenária por unanimidade. 9 – 1ª Avaliação de 
Desempenho da Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A professora Chefe do Departamento 
informou que a Comissão de Avaliação foi formada pelos Professores Maurício Vaz Lobo Bittencourt e 
Armando Vaz Sampaio, indicados pelo Departamento e Coordenação, respectivamente, e Professora Márcia 
Ramos May do DAGA, indicada pela COPEG/PROGRAD. Destacou que a referida Professora obteve 
pontuação máxima na Avaliação e que esta sempre demonstrou muito comprometimento com a Universidade e 
o Curso. Que em feedback com os alunos, a professora Raquel foi muito elogiada. A decisão da Comissão 
avaliadora foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade pela plenária departamental. 10 – Proposta 
de Projeto de Pesquisa da Professora Terciane Sabadini Carvalho – O Professor Fernando Motta Correia, 
leu seu relato sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Expansão Agrícola, mudança no uso da terra e emissões: 
simulações e projeções para a Amazônia Legal brasileira”, destacando a relevância da pesquisa, sendo o projeto 
bem estruturado,  relator declarou-se favorável ao Projeto de Pesquisa. Em votação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade pela plenária. 11 – Proposta de Projeto de Pesquisa do Professor Armando Vaz Sampaio – O 
Professor Marcos Minoru Hasegawa relatou sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Análise Econômica a partir 
dos Modelos DSGE”, destacando que o projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa “Núcleo de Economia 
Internacional e Desenvolvimento Econômico” (NEIDE), registrado no CNPq, deu parecer favorável à 
aprovação do projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade pela plenária. 12 – Aprovação dos Planos 
Individuais de Trabalho (PIT) – A Professora Angela Welters informou que a apresentação do PIT foi 
solicitada pela Direção do Setor, visando saber a disponibilidade dos professores para participação em 
comissões. A Chefe do Departamento sugeriu que os PIT’s fossem aprovados em bloco, já que o detalhamento 
um a um levaria um tempo considerável. A plenária concordou com este encaminhamento. Foram entregues ao 
todo 34 formulários preenchidos dos seguintes professores: ADILSON ANTONIO VOLPI, ADRIANA 
SBICCA FERNANDES, ALEXANDRE ALVES PORSSE, ANA LUCIA JANSEN DE MELLO DE 
SANTANA, ANGELA WELTERS, ARMANDO JOAO DALLA COSTA, ARMANDO VAZ SAMPAIO, 
CAROLINA BAGATTOLLI, DAYANE ROCHA DE PAULI, DENISE MARIA MAIA, EDUARDO ANGELI, 
FABIANO ABRANCHES SILVA DALTO, FERNANDO MOTTA CORREIA, FRANCISCO PAULO 
CIPOLLA, GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, HUASCAR FIALHO PESSALI, IARA VIGO DE LIMA, IGOR 
ZANONI CONSTANT CARNEIRO LEAO, JOSÉ FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA, JOSE MORAES NETO, 
JOSE WLADIMIR FREITAS DA FONSECA, JUNIOR RUIZ GARCIA, LUIZ VAMBERTO DE SANTANA, 
MARCELO LUIZ CURADO, MARCOS MINORU HASEGAWA, MARCOS PAULO FUCK, MAURICIO 
VAZ LOBO BITTENCOURT, PAULO MELLO GARCIAS, RAQUEL RANGEL DE MEIRELES 
GUIMARÃES, RODRIGO LEITE KREMER, TERCIANE SABADINI CARVALHO, VICTOR MANOEL 
PELAEZ ALVAREZ, WALTER TADAHIRO SHIMA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA. Colocados em 
votação, a plenária aprovou por unanimidade. 13 – ATAS 171ª RE, 172ª RE e 409ª RO - Foram colocadas em 
apreciação as Atas da 171ª RE, 172ª RE e 409ª RO. Sem qualquer alteração ou consideração acerca das 
referidas atas, foram aprovadas pela plenária por unanimidade. 14 – Homologações “Ad Referendum” – A 
professora Angela, Chefe de Departamento explicou que o Afastamento do País da Professora Iara Vigo de 
Lima para participar da 17ª Conferencia Anual da Associação para a Economia Heterodoxa-AHE no período de 
30/06/2015 a 06/07/2015 foi aprovado “Ad Referendum”, pois a CAPES liberou recurso apenas na semana 
anterior a realização do evento. Não devendo ser esse procedimento adotado pelos demais e sim encaminhar 
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sem a comprovação do ônus para que se cumpram os prazos, sendo depois anexada tal comprovação.  Além 
deste Afastamento do País, foram aprovados “Ad Referendum” os seguintes: Afastamento no País da 
Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participação no IASE 2015 SATELLITE 
CONFERENCE para apresentação de artigo, realizado de 22/07/2015 a 25/07/2015, no Rio de Janeiro/RJ, em 
período de recesso acadêmico não sendo necessária substituição ou reposição de aula. Afastamento do País do 
Professor Gustavo Pereira da Silva para apresentação de três artigos no XI Congresso Brasileiro dos 
Pesquisadores em História Econômica e 12ª Conferencia Internacional de História de Empresas a se realizar no 
período de 13/09/2015 a 17/09/2015 em Vitória/ES. Afastamento no País do professor Junior Ruiz Garcia para 
ministrar palestra no 23º AgriNordeste, a ser realizado e Recife/PE, de 27/08/15 a 29/08/2015, ficando com os 
encargos acadêmicos a professora Angela Welters. Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia para 
apresentação de dois trabalhos de pesquisa no XI Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia 
Ecológica e VI Congresso Iberoamericano de Desarrollo y Ambiente, entre os dias 07/09/2015 e 12/09/2015 em 
Araraquara/SP, sendo a professora Angela Welters a responsável pelos seus encargos acadêmicos no 
período.Afastamento no País do Professor José Felipe Araujo de Almeida para apresentação de trabalho no XI 
Congresso Brasileiro dos Pesquisadores em História Econômica e 12ª Conferência Internacional de História de 
Empresas, em Vitória/ES, entre os dias 14/09/2015 e 16/09/2015. Afastamento no País da Professora Carolina 
Bagattolli para participar da Semana Acadêmica de Economia da Universidade Regional de Blumenau, em 
Santa Catarina, nos dias 22 e 23/09/2015, sendo a Professora Denise Maria Maia sua substituta nas atividades 
acadêmicas. Afastamento no País do Professor Eduardo Angeli para apresentação de artigo cientifico no XI 
Congresso Brasileiro dos Pesquisadores em História Econômica a ser realizado entre os dias 14/09/2015 e 
16/09/2015, em Vitória/ES, sendo entregue aos alunos lista de exercícios para resolverem no horário da aula. 
Afastamento no País do professor Armando João Dalla Costa para apresentação de artigos, em conjunto com 
cinco alunos, no XI Congresso Brasileiro dos Pesquisadores em História Econômica e 12ª Conferência 
Internacional de História de Empresas, em Vitória/ES, entre os dias 13/09/2015 e 16/09/2015, ficando 
responsável pelos seus encargos acadêmicos o Professor Junior Ruiz Garcia. Colocadas em votação, todas as 
aprovações “Ad Refendum” foram aprovadas por unanimidade pela plenária departamental. 15- Informes- O 
Professor Armando João Dalla Costa comunicou que no Museu Oscar Niemeyer haverá palestra sobre Centros 
de Memórias das Empresas, realizado pela Bunge e Itaú, no dia 21/08/2015 a partir das 09:00 horas, convidou a 
todos os professores e informou que levará seus alunos. O Professor Adilson Antonio Volpi informou que 13 de 
agosto é o dia do Economista e que haverá o evento “Entenda a Economia” promovido pelo Corecon-PR, onde 
haverá uma tenda para esclarecimentos à população interessada sobre conceitos econômicos. O evento 
acontecerá na Boca Maldita das 09:00 as 14:00 horas, sendo todos os professores convidados. A comissão dos 
70 Anos do Curso de Economia informou que está prevista ma palestra no dia 09/09/2015 com o economista 
Otaviano Canuto do Fundo Monetário, ainda com horário indefinido. No dia 11/09/2015 o Cace está 
organizando palestra com Eduardo Suplicy e no dia 19/09 haverá confraternização na Associação, promovida 
pelo professor Adilson Volpi. 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. 




