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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 do Departamento passou a palavra para o Professor Alexandre Alves Porsse que 
informou quanto a realização de Aula Magna com o Dr. Paulo Roberto Haddad na próxima terça-feira, 
15/03, às 14:00 horas, no auditório de Ciências Contábeis. Convidou a todos os professores deste 
Departamento e também as demais Pós-Graduações do SA. O professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt 
informou que é o responsável pela ANPEC em 2016, representando a UFPR. A Professora Angela Welters 
apresentou uma série de slides com as competências tanto da chefia do Departamento quanto dos demais 
professores. Informou que de acordo com a resolução da Universidade que trata do ponto eletrônico, a 
forma de controle da carga horária dos Professores é realizada através da entrega do PIT. Ressaltou aos 
professores que as provas devem ser agendadas no departamento, de acordo com a Resolução 37/97-CEPE. 
Solicitou que os professores se atentem aos diários de classe das disciplinas de Monografia I e II para que 
não haja engano e que nenhum aluno apresente o trabalho sem estar devidamente matriculado, como 
ocorreu no segundo semestre de 2015.A professora reforçou o pedido para que os Professores não 
indiquem o Departamento como o local para entrega de trabalhos tanto da graduação quanto da Pós-
graduação, visto que sobrecarrega as atividades do setor bem como não há um protocolo de recebimento 
pra tal atividade. 2 – Apreciação da ATA 414ª RO – A professora Angela Welters colocou em apreciação 
a Ata da 414ª Reunião Ordinária de Departamento. Em votação, houve unanimidade na aprovação da ata 
sem qualquer ressalva. 3 – Aprovação dos Planos Individuais de Trabalho (PIT) – A Chefe de 
Departamento informou que os PITs foram retirados de pauta e serão objeto de apreciação, oportunamente, 
em reunião extraordinária visto que deverão ser realizadas alterações. 4 – Participação em Projeto de 
Pesquisa – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A professora Angela Welters retirou o 
item de pauta, uma vez que foi identificado pelo Relator, Professor Eduardo Angeli, a necessidade de uma 
consulta à assessoria jurídica da Universidade para sanar dúvidas legais. 5–Apresentação do Relatório de 
Estágio Sênior- Professor Armando João Dalla Costa” – Com a palavra o Professor Armando Dalla 
Costa detalhou as atividades que desenvolveu durante seu estágio Sênior realizado na Universidade de 
Illinois/EUA, entre os dias 01/12/2015 e 29/02/2016. Durante o período, iniciou vários estudos, artigos 
científicos, participou de seminários e simpósios, e estreitou contatos para possíveis parcerias entre a 
UFPR e a referida universidade e seus professores. O professor Armando deixou a disposição dos 
interessados o relatório completo que fez para ser entregue à CAPES. 6–Proposta de Curso de Extensão 
“Engenharia Econômica”- professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A relatora do processo, 
Professora Dayani Cris de Aquino, leu seu parecer em que detalhou a proposta que visa disponibilizar 40 
vagas, dentre comunidade interna e externa, para o curso de Engenharia Econômica a ser realizado entre 
25/04/2016 e 27/06/2016, nas dependências do departamento de Economia. Não haverá taxa a ser cobrada 
dos inscritos. O professor José Wladimir será o docente responsável, bem como o coordenador do curso. 
Por estar instruída de acordo com a resolução vigente e dentro dos prazos, a relatora é favorável à proposta. 
Em votação pela plenária, a aprovação foi unânime. 7–Solicitação de Afastamento do País- Professor 
Wellington da Silva Pereira  – O professor José Felipe Araújo de Almeida leu seu relato em que detalhou 
que a referida solicitação trata-se de afastamento para apresentação de artigo cientifico no 8º Congresso 
Internacional CEISAL 2016, em Salamanca/ Espanha, entre os dias 26/06/2016 e 02/07/2016. Visto que 
acontecerá em período letivo, o professor será substituído pela professora Carolina Bagattolli em suas 
atividades acadêmicas. Sendo o relator favorável a aprovação da solicitação que está devidamente instruída 
de acordo com a resolução da Universidade, a plenária a aprovou por unanimidade. 8–Solicitação de 
Afastamento do País- Professora Iara Vigo de Lima  – Item retirado de pauta por solicitação da 
Professor Iara Vigo de Lima. 9–Aprovações “Ad Referendum” – A Professora Angela Welters apresentou 
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à Plenária as seguintes aprovações “Ad Referendum”: Afastamento no País do Professor José Felipe 
Araujo de Almeida para participar de Banca de Concurso na UFMG, nos dias 02, 03 e 04/02/2016; e 
Afastamento no País do Professor Marcos Minoru Hasegawa para participar de Banca de Defesa de 
Dissertação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da UEM entre os dias 25 e 
27/02/2016. Em votação, houve unanimidade na aprovação de ambos os itens. A professora Angela 
Welters abriu a palavra para a plenária, momento em que a professora Dayani Cris questionou o calendário 
acadêmico, que contempla 18 semanas, mesmo que o curso seja de 15 semanas. A chefe do Departamento 
salientou que as datas de final e segunda final devem ser seguidas de acordo com o calendário mesmo que 
a carga horária da disciplina se encerre antes. 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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