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 Aos dezessete dias do mês de setembro 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, com aprovação da plenária, o Programa de 
Voluntariado Acadêmico do Professor Francisco Paulo Cipolla e a Proposta de Curso de Extensão Universitária da 
Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana. 1 – Informes: A Chefe de Departamento Professora Angela 
Welters informou que a lista de adesão ao Jantar de Comemoração dos 70 Anos do Curso de Economia encontra-se 
no Departamento. Informou também que receberam alguns livros durante a palestra do Eduardo Suplicy com 
dedicatória, que serão entregues na biblioteca para uso comum. O informe da Coordenação foi cancelado devido 
compromisso do Coordenador do Curso, Professor José Felipe Araujo de Almeida. 2 – Apreciação da ATA 410ª 
RO – Foi colocada em apreciação a Ata da 410ª RO. Sem qualquer alteração ou consideração acerca das referidas 
atas, foram aprovadas pela plenária por unanimidade. 3 –Aprovação dos Planos Individuais de Trabalho (PIT) – 
A professor Angela Welters informou que dos cinco PITs que faltavam, três foram entregues, sendo estes postos em 
apreciação pela plenária que votou em bloco conforme acordado na ultima reunião. Os Planos Individuais de 
Trabalho dos professores DEMIAN CASTRO, DAYANI CRIS DE AQUINO e JOSÉ GUILHERME SILVA 
VIEIRA foram aprovados por unanimidade. 4 – Relatório Anual de Evento de Extensão Universitária – 
Professor Wellington da Silva Pereira – O professor Fernando Motta Correia fez a leitura de seu relato, sendo o 
objeto de apreciação o Relatório Anual de Evento de Extensão Universitária do “Workshop sobre desenvolvimento e 
direitos humanos” que ocorreu em 09/06/2015, dentro do cronograma planejado. Diante dos resultados e da 
conformidade com as resoluções internas o relator deu parecer favorável ao relatório. Em votação a plenária foi 
unânime pela aprovação. 5 – Projeto de Pesquisa “Teoria e Prática do Estado: fundamentos, história e 
discursos”- Professora Iara Vigo de Lima – Conforme resolução vigente a professor Iara Vigo de Lima relatou seu 
Projeto de Pesquisa “Teoria e Prática do Estado: fundamentos, história e discursos” que visa  tratar de discussões 
sobre teorias e práticas contemporâneas do Estado em uma perspectiva crítica. O projeto já possui Número no 
BANPESQ/THALES: 2013015011 ID Projeto: 15011. Em votação o projeto foi aprovado pela plenária por 
unanimidade. 6 – Projeto de Pesquisa “A Noção de Escassez no Pensamento Econômico: condições de 
possibilidade”- Professora Iara Vigo de Lima – A professora Iara Vigo de Lima relatou o Projeto de Pesquisa “A 
Noção de Escassez no Pensamento Econômico: condições de possibilidade”, que tem por objetivo a investigação de 
algumas condições ontológicas e epistemológicas históricas que determinaram a centralidade da noção de escassez no 
pensamento econômico. O referido projeto possui o Número do BANPESQ/THALES:2015017402 ID 
Projeto:17402. A plenária departamental foi unânime na aprovação do projeto 7 – Programa de Voluntariado 
Acadêmico-PVA – Professor Arthur Mendes Lobo – A professora Angela Welters apresentou os formulários 
devidamente preenchidos pelo Professor Arthur Mendes Lobo em que solicita o Voluntariado da aluna Rute Almeida 
Campos de Oliveira, GRR20157170, para o auxílio nas atividades relativas à sua disciplina SE-068- Economia e  
Direito. Em votação a plenária foi unânime pela aprovação. 8 – Programas de Voluntariado Acadêmico-PVA – 
Professora Denise Maria Maia – A Chefe de Departamento apresentou os formulários de solicitação do Programa 
de  Voluntariado Acadêmico entregue pela professora Denise Maria Maia que solicita o auxilio nas atividades da sua 
Disciplina SE-316 Técnicas de Pesquisa em Economia, sendo indicada a aluna Danny Helen Molina da Silva, 
GRR20120965. Em votação, houve aprovação por unanimidade. 9 - Projeto FDA do Professor Junior Ruiz Garcia 
– O Professor Junior Ruiz Garcia apresentou o projeto que visa a atualização e renovação de equipamentos do 
laboratório de informática de uso comum dos quatro cursos do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Campus Jardim 
Botânico, sendo o valor total do projeto R$18.807,92. O Professor Junior detalha que está solicitando os 
equipamentos através do FDA (Fundo de Desenvolvimento Acadêmico), edital demanda de fluxo contínuo 2015, 
modalidade 2 (ensino de graduação, ensino de educação profissional), tipo B, pois este financia itens de uso comum e 
o prazo de execução do projeto é relativamente curto. Após discussão a proposta foi votada pela plenária, sendo 
aprovada por unanimidade. 10 - Solicitações de Programa de Voluntariado Acadêmico-PVA – Professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães – Os formulários de solicitação do Programa de Voluntariado Acadêmico 
entregues pela Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães foram apresentados pela Chefe de Departamento à 
plenária. Sendo as duas solicitações para auxilio nas atividades desenvolvidas na Revista de Economia onde a 
referida professora é a Editora Chefe. Os alunos indicados são Luiz Felipe Tejero Borges, GRR 20150718 e André 
Vilardi da Silva, GRR20140230. Em votação, houve aprovação das duas solicitações por unanimidade. 11 – 
Participações em Curso de Especialização- Professor João Basílio Pereima Neto – A professora Carolina 
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Bagattolli leu seu parecer em que descreve as duas solicitações do Professor João Basílio Pereima Neto para 
participação em Curso de Especialização. O período de participação no curso de MBA em Gestão Estratégica será de 
agosto a setembro de 2016 com carga horária total de 20 horas, percebendo o valor total de R$10.200,00. A 
participação no Curso de Especialização em Controladoria acontecerá em novembro de 2016, também computando 
20 horas e receberá o valor total de R$10.050,00. Nas solicitações o Professor declara que tais atividades não 
interferirão nas obrigações junto à UFPR. A professora relatora se declara favorável à aprovação das referidas 
solicitações visto estarem em consonância com o regimento da Universidade. Em votação, as solicitações foram 
aprovadas pela plenária por unanimidade. 12 – Programa de Voluntariado Acadêmico-PVA – Professor 
Francisco Paulo Cipolla – A Chefe de Departamento apresentou os formulários de solicitação do Programa de  
Voluntariado Acadêmico entregues pelo professor Francisco Paulo Cipolla que solicita o auxilio nas atividades e aos 
alunos da sua Disciplina SE-502 Economia Política, sendo indicada a aluna Gessica Aline Nunes Pimentel, 
GRR20131776. Em votação, houve aprovação por unanimidade pela plenária. 13 – Propostas de Curso de 
Extensão Universitária - Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana – A Chefe de Departamento passou 
a palavra para a Professora Ana Lucia que relatou a proposta visto ser  inclusão de pauta. O Curso de Extensão 
proposto “Social Business Lab para Discentes Universitários” será realizado nos dias 09 e 10 de novembro deste ano 
com o total de carga horária de 16 horas, sendo o público alvo os alunos de graduação e pós-graduação da UFPR e 
outras IES com perfil empreendedor. Serão 50 vagas gratuitas com reserva de 50% para alunos da UFPR e demais 
abertas ao público externo. O curso contará com a presença do CEO da YUNUS Negócios Sociais, Rogério de 
Oliveira. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade a referida proposta. 14 – Apreciação das aprovações 
“Ad Referendum” – A Chefe de Departamento, Professora Angela Welters apresentou as seguintes aprovações “Ad 
Referendum”: 1- Afastamento no País do Professor Huascar Fialho Pessali para participação em Banca de Progressão 
Funcional de Docente na UNESP de Limeira/SP nos dias 09 e 10 de setembro de 2015, período em que foi 
substituídos nas atividades acadêmicas pelo professor Fabiano Abranches Silva Dalto. 2- Afastamento no País do 
Professor Gustavo Pereira da Silva para Pesquisa no Centro de Memória da Votorantim em São Paulo/SP nos dias 09 
e 10 de setembro de 2015, sendo seu substituto nas atividades acadêmicas durante o referido período o Professor 
Eduardo Angeli.3- Afastamento no País da Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães no dia 17 de setembro 
de 2015, para apresentação na mesa “Regulation os Higher Education: Comparative International Experiences” na 
FGV/EPGE, no Rio de Janeiro/RJ. As atividades academicas serão repostas. 4- Afastamento no País da Professora 
Carolina Bagattolli para participação no II Encontro dos Programas de Pós-Graduação na Universidade de São Paulo 
entre os dias 21 e 23 de outubro de 2015. Como não haverá aula no período não há indicação de substituto. 5- 
Afastamento no País da Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana para participação na Semana de Ensino, 
Pesquisa e Extensão na UFSC em Florianópolis/SC no dia 23 de outubro de 2015. Sem substituição no período, pois 
não haverá aula. 6- Afastamento no País do professor Huascar Fialho Pessali para compor o Comitê Externo de 
Avaliação do Programa PIBIC, na FURB em Blumenal/SC a ser realizado no período de 28 a 29 de setembro de 
2015. Será substituído pelo Professor Fabiano Abranches Silva Dalto em suas atividades acadêmicas. 7- Afastamento 
no País do Professor Junior Ruiz Garcia para participação no I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável a ser realizado no Campus Litoral da UFPR nos dias 29 e 30 de outubro. Será substituído pela Professora 
Angela Welters durante o período. Após apreciação pela plenária, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 
15 – Considerações Finais – A Professora Angela Welters reforçou que aulas via moodle e supervisões online 
deverão ser requisitadas e aprovadas pela Plenária departamental e Colegiado de Graduação em conformidade com a 
resolução 72/10 CEPE e não devem ser utilizados sem a devida autorização. O Professor Demian Castro agradeceu 
ao Departamento e a todos os docentes pelo apoio enquanto esteve afastado para o Pós-Doutorado. Informou também 
que está desenvolvendo um Seminário para apresentação dos resultados de sua pesquisa sobre a China e a possível 
abertura de um grupo de estudo Brasil-China. 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.   
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Profª. Angela Welters, 
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 




