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Aos seis dias do mês de abril 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 solicitada a inclusão de pauta da apreciação da 
2ª Etapa de Estágio Probatório da Professora Carolina Bagattolli e nas aprovações “Ad Referendum” a 
solicitação de Afastamento no País da Professora Terciane Sabadini Carvalho. Após a aceitação das inclusões 
pela plenária, foi deliberado o seguinte: 1 –Apreciação das ATAS 175ª RE e 415ª RO – A Chefe do 
Departamento colocou em apreciação a Ata da 175ª Reunião Extraordinária e a Ata da 415ª Reunião Ordinária. 
Sem qualquer ressalva, ambas foram aprovadas por unanimidade pela plenária. 2 – Aprovações “Ad 
Referendum” – A Professora Angela Welters apresentou à Plenária as seguintes aprovações “Ad Referendum”: 
Afastamento no País do Professor Fernando Motta Correia para participar de Banca de Tese de Doutorado na 
UEM, no dia 08 de abril, em Maringá; e Afastamento no País da Professora Terciane Sabadini Carvalho para 
participação em banca de defesa de dissertação na UFJF, nos dias 08 e 09 de abril, em Juiz de Fora/MG. Por 
não contemplarem dia de aula dos referidos professores, nenhum requer substituição. Em votação, a plenária foi 
unânime pela aprovação. 3 – Solicitação de Afastamento do País – Professora Terciane Sabadini Carvalho 
– A Professora Adriana Sbicca Fernandes relatou a solicitação de Afastamento do País  no período 
compreendido entre os dias 13 e 19 de junho de 2016 para apresentação de artigo na “19th Annual 
Conferenceon Global Economic Analysis”a se realizar na Purdue University, em Washington/EUA. Durante o 
período de afastamento a Professora Carolina Bagattolli ficará responsável pelos encargos acadêmicos da 
Professora Terciane. Por estar devidamente instruído o processo, a Professora Adriana é de parecer favorável. 
Em votação, houve aprovação unânime pela plenária. 4 – Relatório Anual de Evento de Extensão – 
Professor Marcos Minoru Hasegawa – O Professor José Wladimir Freitas da Fonseca, como relator deste 
processo, procedeu a leitura de seu parecer. O relatório refere-se ao Evento de Extensão Universitária intitulado 
“Estatística e Econometria utilizando o R” que aconteceu entre 05/10/2015 e 27/11/2015 com carga horária 
total de 26 horas, em que contou com um total de 26 participantes inscritos. Observando que o relatório 
cumpriu com o disposto na Resolução 72/11-CEPE, o Professor José Wladimir é de parecer favorável ao 
relatório. A plenária aprovou unanimemente o referido processo. 5–Apreciação do Relatório do Curso de 
Especialização em Desenvolvimento Econômico – Professor Armando João Dalla Costa – Com a palavra o 
Professor Fernando Motta Correia detalhou, em seu parecer, as atividades realizadas no referido curso de 
especialização, que teve duração de 30/09/2013 a 30/09/2015, com carga horária de 390 horas/aula. Do total de 
selecionados, foram matriculados 16, entre eles 4 tem direito a certificado de aperfeiçoamento, 7 concluintes 
que devem receber certificado de especialização, 1 desistente e 4 reprovados. Analisando a documentação para 
fins de emissão de certificados, o professor relator é favorável. Em votação pela plenária, houve aprovação 
unânime. 6–Proposta de Curso de Extensão Universitária “International Seminar: Advances in Economic 
Dynamics and Devolepment: Economics and Complexity -3rd Edition”- Professor João Basílio Pereima 
Neto – O relator da proposta, Professor Fabiano Abranches Silva Dalto, detalhou a proposta de Curso de 
Extensão que será realiza do entre os dias 06/06/2016 e 11/06/2016, com total de 50 vagas disponíveis, sendo o 
público alvo os professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação. Não haverá cobrança de 
taxas. O Professor Fabiano é favorável à proposta, apenas solicitando que seja adequado o valor do campo 
“Freqüência e Certificação” para 80% de acordo com a Resolução vigente. Em votação, a plenária aprovou a 
proposta por unanimidade. 7–Proposta de Curso de Extensão Universitária “Projetos de Expansão 
Industrial” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A Professora Denise Maria Maia descreveu em 
seu relato a proposta do Curso de Extensão “Projetos de expansão Industrial” que será realizado entre 
08/08/2016 e 30/09/2016, sendo oferecidas 40 vagas distribuídas entre docentes, alunos e comunidade externa. 
Não serão cobradas taxas. Sendo a relatora favorável à aprovação da solicitação que está devidamente instruída 
de acordo com a resolução da Universidade, a plenária aprovou por unanimidade. 8–Solicitação de Licença 
para Tratar de Interesses Particulares- Professor Luiz Alberto Esteves  – A Professora Angela Welters 
recebeu a solicitação de Licença para Tratar de Interesses Particulares do Professor Luiz Alberto Esteves, que 
foi aprovado em processo seletivo para atuar como Economista Chefe no Banco do Nordeste entre o período de 
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01/05/2016 e 01/02/2019. O Professor Esteves ainda encontra-se cedido ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) do Ministério da Justiça até 2017. Visto que estaria, de qualquer forma, cedido para outro 
órgão, o professor solicita tal afastamento para que consiga atuar no cargo, sendo este um dos itens a serem 
cumpridos para sua posse e afirmou à Professora Angela que poderia ser um afastamento em prazo menor que o 
solicitado se fosse da vontade da plenária. Em apreciação pela Plenária, foi questionado pelo Professor José 
Wladimir quanto ao histórico do afastamento do professor solicitante, sendo respondido pela Chefe do 
Departamento as condições da cessão e que o prazo ainda se estenderia até 2017. Foi questionado pelo 
Professor Fernando Motta se a responsabilidade dessa decisão é da plenária, sendo confirmado que a 
responsabilidade consta na Resolução que trata de tal solicitação. O Professor José Felipe questionou o cargo 
que o Professor Esteves ocupará, se é compatível com o fato de ser DE 40 horas, nesse momento o Professor 
João Basílio informou que no edital do cargo de Economista Chefe constava ser contratação de 2 anos em 
Regime CLT. A Professora Carolina leu os artigos que tratam sobre o assunto, constantes da Lei 8.112, 
esclarecendo a questão de compatibilidade de cargos e também leu a resolução da UFPR em que diz que há a 
necessidade de passar pela Departamental e tal decisão ser homologada pela Setorial, apenas. Colocado o 
assunto em votação, foi aprovada a licença pelo período integral solicitado, havendo a abstenção dos 
professores Armando Vaz Sampaio e Marcos Minoru Hasegawa. 9–Relatório Final de Estágio Sênior- 
Professor Francisco Paulo Cipolla – O Professor Francisco Cipolla descreve que o período em que esteve na 
França para o Estágio Sênior (entre setembro de 2014 e junho de 2015) aparenta ser atípico, pois os demais 
colegas que já relataram em reunião informaram ter participado de seminários e grupo de estudos e que seu 
trabalho todo se resumiu em pesquisa na biblioteca. Durante o período redigiu artigos e iniciou pesquisas com 
um Professor de Milão e colocou o resultado de seu trabalho à disposição para apreciação da plenária. 10 - 
Solicitação de Utilização de Recursos do Departamento – Professor João Basílio Pereima Neto – O 
Professor João Basílio Pereima Neto  informou que ofereceu um curso de especialização, cujo relatório já foi 
aprovado pela plenária, e que desse curso restou um saldo que não foi repassado aos professores orientadores 
devido a greve de servidores, sendo creditado na conta do UFPR e retornando para o Departamento como 
recursos não aplicados. Baseado na origem desses recursos, o Professor solicita a utilização para fins 
acadêmicos, projetos de pesquisa e extensão dos quais é o responsável, para compra de equipamentos de uso 
comum, conforme plano de aplicação de recursos que apresentou, com o total de R$ 16.901,10 (dezesseis mil 
novecentos e um reais e dez centavos). Em seguida a Professora Angela Welters informou à plenária como é 
distribuído o orçamento no setor e que na ultima reunião setorial informaram que o saldo do Departamento era 
de aproximadamente 20 mil reais de acordo com o DCF. Em apreciação pela plenária houve longo debate 
quanto a procedência desse recurso, a possibilidade de atendimento de outros pedidos do gênero, e aos 
benefícios que a aplicação do valor pelo professor João Basílio trará para o Departamento. Após ampla 
discussão, a plenária aprovou em votação unânime pelo atendimento da solicitação vinculada a verificação da 
procedência dos valores. 11- 2ª Etapa de Avaliação do Estágio Probatório – Professora Carolina Bagattolli 
– O Professor Paulo Mello Garcias, presidente da comissão avaliadora formada também pelos Professores 
Armando João Dalla Costa, deste Departamento, e Luiz Panhoca, lotado no Departamento de Ciências 
Contábeis, detalhou a segunda etapa de avaliação do Estágio Probatório da Professora Carolina Bagattolli. O 
Professor informou que a avaliada entregou, conforme solicitado, toda a documentação comprobatória das 
atividades que desempenhou até o presente momento nesta Universidade e que analisando tal documentação 
seria possível ultrapassar a pontuação máxima, esta obtida pela avaliada. O Professor Paulo Mello finalizou 
elogiando o trabalho desenvolvido pela Professora Carolina e seu comprometimento. Em votação, a plenária 
aprovou a avaliação por unanimidade. 12- Aprovação de abertura de concurso público para a vaga oriunda 
da aposentadoria do Professor Fabio Doria Scatolin – A Professora Chefe do Departamento iniciou este 
ponto informando que a aposentadoria do Professor Fabio aconteceu ainda no ano de 2015, porém pela 
proximidade do final do ano letivo e início das férias dos docentes deixou para tratar do assunto no  início do 
período letivo deste ano.  Explicou a necessidade de se traçar o perfil do profissional que irá ocupar esta vaga, 
bem como a área de conhecimento em que esta será ofertada. A Professora Angela propôs à plenária que a 
formação na graduação seja em Economia, para que o profissional possa atender amplamente as necessidades 
do Curso. Expôs também que há carência em áreas financeiras (principalmente finanças corporativas, de acordo 
com o Professor Adilson Volpi) e que a disciplina de Análise de Projetos poderá ficar sem professor caso haja 
afastamento do Professor José Wladimir, para que os presentes considerassem esses fatos no momento da 
escolha. Em apreciação a plenária discutiu a possibilidade de colocar tais especificidades como ponto do 
programa do concurso. O Professor Walter Shima informou que no concurso na área de Microeconomia em que 
a professora Carolina Bagattolli foi aprovada há um candidato segundo colocado, Ricardo Lobato Torres, que 
pode ser aproveitado visto que o concurso vence em junho deste ano. Foi proposta a verificação da 
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possibilidade de se converter essa vaga 40 horas DE em duas vagas de 20 horas. A professora Angela explicou 
que já havia verificado na PROGEPE e que esta possibilidade não está amparada legalmente já que existe 
apenas um código de vaga.  Foi lembrado que devido à nova forma de distribuição de vagas adotada pela 
universidade talvez esse concurso seja o último por um longo período de tempo e que seria importante dar 
prioridade para área genérica, pois disciplinas específicas podem ser sanadas com Professores Substitutos. 
Houve varias manifestações favoráveis à área de conhecimento ser Teoria Econômica, bem como manifestações 
favoráveis pelo aproveitamento do concurso de Microeconomia de 2014. Consultada a Banca deste concurso, 
foi lido o Currículo Lattes do segundo colocado demonstrando que atenderia as especificações, Economista em 
todos os níveis da formação acadêmica e foram expostas as disciplinas que estão sob sua responsabilidade em 
outra universidade em que está atuando. Após longa discussão foram realizadas as seguintes votações: Primeira 
votação - possibilidade de aproveitamento do 2º colocado do Concurso para Microeconomia de 2014, Ricardo 
Lobato Torres: dos presentes no momento, houve 11 votos favoráveis, 14 votos contrários e 02 abstenções, 
sendo uma delas do Professor José Felipe que se indicou suspeito para votar por ser amigo íntimo do candidato.  
Segunda votação - formação na Graduação apenas em Economia: dos presentes no momento, houve 02 
abstenções e 01 voto contrário, sendo aprovada pela maioria a proposta. Terceira votação – Aceitação de 
candidatos com Doutorado em Economia, estritamente: houve 04 votos contrários, sendo aprovada por maioria 
da plenária. Quarta votação – Área de Conhecimento do Concurso, conforme proposta da Chefia, em Finanças: 
foram contabilizados 15 votos contrários, 09 favoráveis e a abstenção do Professor Fabiano Dalto. Quinta 
votação – Área de Conhecimento do Concurso em Teoria Econômica: aprovada pela maioria da plenária, tendo 
4 manifestações contrárias. Após essas decisões, foram indicados os nomes dos seguintes professores a serem 
votados e escolhidos em número de 03 para comporem a Comissão Interna do Concurso, que ficará responsável 
pela elaboração do Programa do Concurso e formação da Comissão Avaliadora: José Wladimir Freitas da 
Fonseca, Fabiano Abranches Silva Dalto, Alexandre Alves Porsse, Eduardo Angeli, José Guilherme Silva 
Vieira, Paulo Mello Garcias, Fernando Motta Correia, e João Basílio Pereima Neto. Após votação aberta e 
nominal foi obtido o seguinte resultado: José Wladimir Freitas da Fonseca-14 votos; Fabiano Abranches Silva 
Dalto – 5 votos; Alexandre Alves Porsse – 13 votos + 1 (voto de minerva da chefia); Eduardo Angeli – 13 
votos; José Guilherme Silva Vieira – 5 votos; Paulo Mello Garcias – 1 voto; Fernando Motta Correia – 15 
votos; e João Basílio Pereima Neto – 3 votos. Ficou então decidido pela plenária que os 03 professores mais 
votados farão parte da Comissão Interna do Concurso para Professor Adjunto 40 horas DE em Teoria 
Econômica, sendo eles Fernando Motta Correia, José Wladimir Freitas da Fonseca e Alexandre Alves Porsse. A 
Chefia do Departamento determinou o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do Programa do concurso. 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.   

 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária da Reunião 

 
 
 

Profª. Angela Welters, 
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 




