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Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 09:30 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 na pauta da aprovação 
“Ad Referendum” do Afastamento no País do Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt, aprovado pela plenária. 
Então, foi deliberado o seguinte: 1 –Apreciação das ATAS 413ª RO e 174ª RE– Em apreciação, as Atas da 413ª 
Reunião Ordinária e 174ª Reuni]ao Extraordinária foram aprovadas, sem qualquer alteração ou consideração, por 
unanimidade. 2 – 1ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório da Professora Terciane Sabadini Carvalho – A 
professora Angela Welters relatou o processo visto que a Professora Adriana Sbicca Fernandes, parte integrante da 
Comissão de Avaliação, ainda não havia chegado. A Comissão de Avaliação foi formada pelos Professores 
Gustavo Pereira da Silva e Adriana Sbicca Fernandes, indicados pela Coordenação e Departamento, 
respectivamente, e o Professor Ademir Clemente, indicado pela COPEG/PROGRAD, atuando como presidente 
de acordo com a Portaria 43 de 17 de novembro de 2015. A Professora Angela destacou que a Professora 
Terciane obteve pontuação máxima na Avaliação e que sempre demonstrou muito comprometimento com a 
Universidade e com o Curso. Além de ter trabalhado com o aluno Deficiente Visual, adaptando a disciplina às 
necessidades. A decisão da Comissão avaliadora foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade 
pela plenária departamental. 3 – Relatório Final do Curso de Extensão Universitária da Professora Ana Lucia 
Jansen de Mello de Santana – O Professor Fernando Motta Correia leu seu relato em que o objeto é o Curso de 
Extensão “Educação Empreendedora com Foco em Negócios Sociais”. O curso tinha por objetivo capacitar docentes 

da UFPR e outras IES nos conteúdos de Negócios Sociais e implementar estratégias de ensino para o 
desenvolvimento de empreende dores com foco em negócios sociais. As atividades ocorreram entre os dias 
28/08/2015 e 16/10/2015, com horas presenciais teóricas e práticas e horas de ensino à distância, com um 
total de 50 inscritos entre eles 15 com direito à certificação. Não houve cobrança de taxa de inscrição. Em 
seu parecer conclusivo o Professor Fernando declarou-se favorável pela aprovação do relatório final do 
referido curso de extensão. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade. 4 – Reestruturação Física de 
Ciências Econômicas – A professora Angela Welters passou a palavra pra a servidora técnico-administrativa Andréa 
Gomes da Silva que explicou a proposta de criação de um balcão de informações/protocolo da Economia, cujo 
funcionamento corresponderá a 12 horas ininterruptas para adequação à resolução que trata da carga horária dos 
Servidores Técnicos-Administrativos, permanecendo, assim, a carga horária de 06 horas diárias. Foram apresentadas 
as seguintes sugestões: disponibilização de telefone geral, treinamento do servidor responsável pelo protocolo, 
melhoramento do site do departamento, consulta à PROGEPE para verificar as possibilidades de adequação e a 
elaboração de um projeto estruturando as alterações. Após discussão entre os membros da plenária, o assuntou foi 
retirado de pauta para análise. 5–Aprovação “Ad Referendum” – A Professora Angela colocou em apreciação o 
afastamento no País do Professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participação na ANPEC em Florianópolis/SC 
entre os dias 07 e 11/12/2015. A plenária foi unânime na aprovação do afastamento. 6–Informes – Com a palavra o 
Professor José Guilherme Silva Vieira informou que as inscrições para o Mestrado profissional serão realizadas entre 
15/12/2015 e 20/01/2016 e que provavelmente será a última turma gratuita.  Informou também que tomou posse 
como Conselheiro de Economia e Finanças na Associação Comercial do Paraná. A professora Angela pediu a 
colaboração dos professores para que atualizem os telefones junto ao Departamento. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Laís de Lima Rocha, a secretariei e lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pela Professora Chefe do Departamento.   
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