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Aos quinze dias do mês de outubro 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 
Presença. Declarada aberta a reunião, foi deliberado o seguinte: 1 – Informes: A Chefe de Departamento Professora 
Angela Welters informou que no dia 25 de novembro está agendada uma comemoração e homenagem aos 
professores aposentados do Departamento a partir das 14:00 horas, no hall do Setor; O Professor José Felipe em 
nome da Coordenação informou que as inscrições para o ENADE já foram processadas e que vem uma palestrante 
informar aos alunos sobre a prova e solicitou que estes sejam liberados no dia da palestra; O Professor Alexandre 
Porsse, em nome do PPGDE reforçou o convite encaminhado por e-mail para que os professores participem da 
palestra de abertura do XIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos no dia 21 
de outubro as 18:00 horas; O Professor Fernando Motta informou que a Comissão de Comemoração dos 70 anos do 
curso de Economia está planejando uma palestra/debate entre Ipardes, BRDE e Prefeitura de Curitiba sobre o cenário 
econômico atual a se realizar no dia 11 de novembro as 19 horas no auditório do Setor; A Professora Angela Welters, 
como chefe do Departamento apresentou o Professor Vinicius Klein que recentemente tomou posse.  2 – Apreciação 
da ATA 411ª RO e 173ª RE – Foram colocadas em apreciação as Atas da 411ª RO e 173ª RE. Sem qualquer 
alteração ou consideração acerca das referidas atas, foram aprovadas pela plenária por unanimidade. 3 –Plano 
Departamental – A professora Angela Welters informou que o prazo final para incluir no sistema o plano 
departamental é o dia 27 de novembro e será cumprido. Também informou aos coordenadores dos programas de Pós-
graduação que serão requisitadas informações referente à carga horária dos professores para os dois semestres de 
2016. Nos próximos dias encaminhará novamente o formulário do Google para preenchimento por todos os 
professores com as preferências para alocação no próximo ano, lembrou que o professor que não se manifestar 
através do formulário será alocado onde houver disponibilidade/necessidade. A Chefe de Departamento avisou que 
os Planos Individuais de Trabalho (PIT) deverão ser preenchidos todos os anos e em 2016 deverão ser entregues até a 
primeira semana letiva. Lembrou que os professores devem cumprir o PIT, participar das reuniões e solicitou ainda 
que os professores avisem o Departamento previamente que não haverá aula para que os alunos possam ser avisados. 
Com a palavra o Professor Felipe informou que a Coordenação se reunirá para analisar as datas e horários das 
disciplinas e seus pré-requisitos. 4 – Planejamento Estratégico do Departamento de Economia – A professora 
Chefe do Departamento informou que para demandar alguns recursos e participar de alguns programas da 
Universidade é necessário que seja definido o Planejamento Estratégico do curso. Que indica, devido disposição de 
ambos os professores, os nomes Junior Ruiz Garcia e Wellington da Silva Pereira para comporem uma Comissão que 
ficará responsável pelo desenvolvimento do Planejamento. Após discussão ficou acordado entre a plenária que a 
definição desta comissão será na próxima reunião para que os professores possam analisar a possível participação. 5 
– Planos de Reposição – Conforme resolução foram solicitados aos professores que aderiram à greve que 
encaminhassem ao Departamento os planos de reposição cumprindo os prazos previstos. Foram entregues em 
conformidade pelos Professores: Adilson Antonio Volpi, Dayane Cris de Aquino, Fabiano Abranches Silva Dalto, 
Francisco Paulo Cipolla, Iara Vigo de Lima e José Moraes Neto. O professor Pulquério Figueiredo Bittencourt, que 
apresentou fora do prazo estipulado, não adequou as datas das avaliações de acordo com a Resolução.  Por este 
motivo, em votação, todos foram aprovados por unanimidade, porém com um adendo ao Plano apresentado pelo 

Professor Pulquério para que altere a data da avaliação final de acordo com a resolução 43/15-CEPE. 6 – 
Indicação de suplente para compor a COE-Comissão Orientadora de Estágio – A professora Angela Welters 
informou que a COE , devido ao grande volume de trabalho, solicitou a inclusão do Professor Wellington da Silva 
Pereira como membro suplente para auxiliar nas atividades bem como suprir a demanda em período de férias. Em 
votação, a aprovação foi unânime. 7– Relatório do Curso de Extensão do Professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca – Com a palavra o Professor Gustavo Pereira da Silva leu seu relato onde descreveu o curso “Jogos de 
Industrias” ofertado pelo Professor José Wladimir Freitas da Fonseca como coordenador e Professor Gustavo Abib, 
do DAGA, como vice-coordenador. Por ter sido entregue dentro do prazo e estar em concordância com as normas da 
Resolução Nº 72/11-CEPE e Nº70/12-CEPE o professor Gustavo foi favorável à aprovação. A plenária aprovou por 
unanimidade o relatório. 8 – Apreciação das aprovações “Ad Referendum” – A Chefe de Departamento, 
Professora Angela Welters apresentou as seguintes aprovações “Ad Referendum”: 1- Afastamento no País do 
Professor Armando João Dalla Costa, nos dias 22 e 23 de outubro para renovação do visto americano em São Paulo, 
para que possa realizar o Estágio Sênior em Illinois-EUA, já autorizado e aprovado em plenária. 2- Alteração de 
datas do Afastamento no País da professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana para participar da XIV SEPEX na 
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UFSC, já aprovado em reunião departamental, que estava previsto para 23/10/2015 e foi remarcado para 11/11/2015.  
Em votação a plenária foi unânime na provação das referidas solicitações. A Professora Chefe do Departamento 
reforçou que em casos de Afastamento no País de curta duração, quando não houver aula no período, o Professor não 
precisa preencher o formulário de substituição, conforme acordado em reunião anterior com os membros presentes na 
plenária. 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. 




