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Aos doze dias do mês de novembro 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, a Professora Chefe do Departamento solicitou a inclusão do Relatório Anual do 
Curso de Extensão do Professor José Wladimir Freitas da Fonseca na pauta, aprovado pela plenária. Então, foi 
deliberado o seguinte: 1 – Informes: O Professor Adilson Volpi e a Professora Angela Welters reforçaram o convite 
para o último evento em comemoração aos 70 anos do Curso de Economia a ser realizado no dia 25 de novembro no 
hall do Setor com os professores aposentados do Departamento.  2 – Apreciação da ATA 412ª RO– Em apreciação, 
a Ata da 412ª Reunião Departamental foi aprovada, sem qualquer alteração ou consideração, por unanimidade. 3 - 
Mudança na Composição do Colegiado do Curso de Economia – A professora Angela Welters passou a palavra 
para o professor José Felipe Araujo de Almeida que informou quanto a necessidade da alteração visto que desde o 
início do ano houveram alguns remanejamentos de membros. O professor José Felipe apresentou a seguinte 
composição: José Felipe Araujo de Almeida e Gustavo Pereira da Silva como Coordenador e Vice, respectivamente;  
Roseli Cristina Mackert Occhipinti como secretária; e como membros os Professores: Adilson Antonio Volpi (titular) 
e José Wladimir Freitas da Fonseca (suplente), Denise Maria Maia (titular) e Marcos Minoru Hasegawa (suplente) 
Fabiano Abranches Silva Dalto (titular) e José Guilherme Silva Vieira (suplente), Junior Ruiz Garcia (titular) e 
Raquel Rangel de Meirelles Guimarães (suplente), Wellington da Silva Pereira (titular) e Eduardo Angeli (suplente), 
Adriana Sbicca Fernandes (titular) e Marcos Paulo Fuck (suplente) em substituição à Iara Vigo de Lima para que a 
COE tenha mais representatividade no Colegiado. Como membros de outros Departamentos continuam: 
Contabilidade- Márcia Maria dos S. Bortolocci Espejo (titular) e Moisés Prates Silveira (suplente); Ciências Sociais- 
Sergio Soares Braga (titular) e Alexandro Dantas Trindade (suplente); Estatística- Paulo Afonso Bracarense Costa 
(titular) e Fernanda Buhrer Rizzato (suplente); Matemática- Adriana Luiza do Prado(titular) Carlos Walter Kolb 
(suplente). Como representantes Discentes: Marcela Galante Angelotto (titular) e Lizandra Rocha Sousa (suplente); 
Alexandre Fylipe Quegi (titular) e Vinicius Diniz Moraes (suplente). Em votação, a plenária foi unânime pela 
aprovação desta composição. 4 – Proposta de Curso de Especialização – O Professor Fernando Motta Correia leu 
seu relato em que descreveu toda a documentação apresentada pela Professora Carolina Bagattolli que será a 
Coordenadora e o Professor Walter Tadahiro Shima o vice-coordenador do curso de Especialização em Políticas 
Públicas. O curso terá carga horária de 412 horas divididas em 72 horas presenciais, 324 horas à distância e 16 horas 
em web-aulas. O quadro de professores será formado por cinco docentes do Departamento de Economia: Carolina 
Bagattolli, Walter Tadahiro Shima, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Huascar Fialho Pessali e Demian Castro; do 
Departamento de Planejamento e Administração Escolar da UFPR a professora Noela Invernizzi; do Departamento 
de Saúde Comunitária da UFPR o professor Rafael Ditterich; e do Departamento de Transportes da UFPR o 
professor José Ricardo Farias.  São indicados ainda dois professores externos à UFPR: Renato Dagnino (UNICAMP) 
e Greiner Costa (UNICAMP). O Curso será anual com previsão de abertura da 1ª turma entre março/2016 e 
abril/2017. O professor Relator destaca que na proposta não consta o Plano Individual de Trabalho do Professor José 
Ricardo Faria. Como parecer conclusivo o Professor Fernando Motta Correia é favorável ao processo desde que 
sanada a falta do PIT e propõe um novo titulo para o processo. 5 – Programa de Voluntariado Acadêmico – 
Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A Professora Angela Welters apresentou a proposta de PVA 
da Professora Raquel para substituir um dos alunos que solicitou seu desligamento do programa. A professora 
indicou o aluno João Henrique Balau Leite para realizar atividades junto à Revista de Economia pelo período de um 

ano a contar de 16/11/2015. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pela plenária. 6 – Relatório 
Final do Curso de Especialização em macroeconomia e Finanças/2013 – A professora Angela Welters informou 
que o Relator é o professor José Guilherme Silva Vieira, porém o mesmo não pode comparecer à reunião e o 
Professor Fernando leu o parecer. O parecer foi bastante breve, informando apenas a duração do curso e o objetivo do 
relatório apresentado, sem nenhuma análise aprofundada. A plenária não sentindo-se confortável em aprovar o relato 
verificou junto ao professor João Basílio Pereima Neto, coordenador do curso em questão, quanto ao prazo para 
apresentação do relatório, que informou ter prazo razoável para que seja reformulado o relato e apresentado na 
próxima reunião Departamental. Aprovada pela plenária a retirada do processo da pauta. 7– Afastamento do País – 
Professor José Felipe Araujo de Almeida – Com a palavra a Professora Terciane Sabadini Carvalho leu seu relato 
em que descreveu toda a documentação apresentada no processo de afastamento do país. O afastamento deve-se a 
participação do referido professor no congresso “Allied Social Science Association/Association for Evolutionary 
Economics Annual Meeting” em São Francisco, Califórnia/EUA no período de 01/01/2016 a 08/01/2016. A 
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professora Terciane é favorável ao afastamento, porém ressalta que é necessário anexar a carta de concessão do 
auxílio pelo CNPq. Em votação, foi unânime a aprovação. 8 – Planejamento Estratégico do Curso de  Ciências 
Econômicas – A Chefe de Departamento, Professora Angela Welters relembrou que o assunto havia sido retirado de 
pauta na ultima reunião. Ressalta ainda que o Planejamento Estratégico é importante, pois para participar de alguns 
projetos da UFPR e receber recursos é obrigatória sua apresentação. Após discussão entre os membros da plenária, 
ficou aprovada a indicação dos Professores Adilson Antonio Volpi, Junior Ruiz Garcia e Wellington da Silva Pereira 
para comporem a comissão responsável pelo Planejamento. 9 – Plano Departamental – A Chefe de Departamento 
apresentou prévia da alocação dos professores no Plano Departamental 2016 do Curso de Ciências Econômicas, 
baseado no formulário preenchido pelos docentes e informações de carga horária apresentadas pelos Programas de 
Pós-Graduação do Curso. A Professora Angela esclareceu que fez o possível para que os professores preenchessem a 
carga horária mínima para que os professores não fossem prejudicados em termos de progressão funcional. 10 – 
Relatório Anual de Curso de Extensão Universitária- professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A 
professora Denise Maria Maia leu seu parecer sobre o relatório apresentado pelo Professor José Wladimir, 
coordenador do Curso “Análise de Custos Industriais” que aconteceu entre 19/10/2015 e 10/11/2015, com carga 
horária total de 40 horas, cujo objetivo era fornecimento das principais ferramentas para o profissional resolver 
problemas que envolvam planejamento, controle e gestão de custos na industria. A professora Denise é favorável à 
aprovação do relatório. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 11 – Aprovações “Ad Referendum” – 
A professora Angela Welters apresentou as seguintes aprovações realizadas “Ad Referendum”: 1.Ajuste Curricular: 
Criação da Disciplina Optativa “Brasil e China no cenário econômico global”, sendo a disciplina semestral, com 
carga horária de 60 horas, apresentada pelo professor Demian Castro e aprovada pelo colegiado do Curso; 2. Ajuste 
Curricular: Revisão de Pré-Requisitos das Disciplinas Optativas, apresentado pelo Professor Coordenador do Curso 
de Economia, José Felipe Araujo de Almeida, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso. As alterações foram 
apresentadas previamente aos professores por e-mail e durante a reunião; 3. Afastamento no País- Professor José 
Felipe Araujo de Almeida, para participar do 43º Encontro Nacional de Economia- ANPEC que será realizado entre 
os dias 08 e 11 de dezembro de 2015 em Florianópolis/SC. Os encargos didáticos serão assumidos pelo Professor 
Wellington da Silva Pereira; 4.Afastamento no País da Professora Carolina Bagattolli para participar do XVI 
Congresso Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia-ALTEC/2015 em Porto Alegre/RS no período de 17 a 
19/10/2015; 5.Afastamento do País do Professor Gustavo Pereira da Silva para participar do 43º Encontro Nacional 
de Economia – ANPEC em Florianópolis/SC entre os dias 07 e 11/12/2015, com ônus da UFPR, sendo seu substituto 
no período o professor Marcos Minoru Hasegawa; 6. Afastamento no País do Professor Eduardo Angeli para 
participar do 43º Encontro Nacional de Economia- ANPEC em Florianópolis/SC entre os dias 07 e 12/12/2015,com 
ônus da UFPR, sendo sua substituta a Professora Carolina Bagattolli; 7. Afastamento no País do professor Eduardo 
Angeli para participar de Banca de Defesa de Dissertação na UNESP em Araraquara/SP entre os dias 25/11/2015 e 
27/11/2015, sem substituição no período, pois já terá cumpridos os encargos didáticos nas suas turmas; 
8.Afastamento no País da Professora Raquel para participar do Encontro dos Lemann Fellows de Alto Impacto, na 
Fundação Lemann em São Paulo/SP nos dias 10 e 11/11/2015, a aula do dia 10 será reposta em horário alternativo 
acordado com os alunos; 9.Afastamento no País da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar do 43º 
Encontro Nacional de Economia-ANPEC, entre os dias 08 e 13/12/2015, em Florianópolis/SC. A aplicação do exame 
final nas suas turmas será realizado pelo Professor Fernando Motta. Em votação, a plenária foi unânime na aprovação 
dos “Ad Referendum” realizados pela chefia do Departamento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual, para constar, eu, Laís de Lima Rocha, secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 
pela Professora Chefe do Departamento.   
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