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Aos onze dias do mês de maio 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 
formação da Comissão Especial para Progressão Funcional para Titular do Professor Igor Zanoni; Relatório 
Anual de Curso de Extensão e a apreciação do Termo de Cooperação entre a UFPR e Yunus Social Business 
Brazil, ambos propostos pela Professora Ana Lucia Jansen. Após a aceitação das inclusões pela plenária, foi 
deliberado o seguinte: 1 –Informes - A Chefe do Departamento em nome do Coordenador do Curso informou 
que será realizado o processo seletivo para tutor do PET. O edital já foi publicado e será encaminhado para os 
professores. As inscrições estão abertas até 30 de maio e o processo seletivo acontecerá na primeira quinzena 
de junho. O Professor João Basílio Pereima Neto informou que o PPGDE está realizando um ciclo de eventos 
internacionais que será aberto para alunos de Pós-graduação, alunos de graduação e professores de todo o 
Brasil. Não será cobrada taxa de inscrição. Demais informações serão encaminhadas por e-mail com o 
informativo. A Professora Angela Welters informou, visto que não há formulário de afastamento específico,  
que na próxima sexta-feira se ausentará devido acompanhamento do esposo em consulta médica. 2 – 
Aprovações “Ad Referendum” – A Professora Angela Welters apresentou à Plenária as seguintes aprovações 
“Ad Referendum”: -Afastamento no País do Professor Arthur Mendes Lobo  para participar de um Seminário 
de Economia e Direito em Salvador/BA no próximo dia 20, com reposição de aula já agendada com os alunos; - 
Afastamento no País do professor José Felipe Araújo de Almeida para apresentação de Seminário de Pesquisa e 
participação em banca de dissertação na UFES em Vitória/ES, sendo substituído pelo professor Gustavo Pereira 
da Silva nos dias 07 e 08 de junho; -Afastamento no País da professora Carolina Bagattolli para participação 
em banca examinadora de tese de doutorado na Unicamp em Campinas/SP nos dias 30 e 31 de maio. Haverá 
reposição da aula em dia oportuno; -Afastamento no País do professor Junior Ruiz Garcia para participar de 
banca de defesa de dissertação entre os dias 24 e 26 de maio na Universidade Estadual do Norte do Paraná, na 
cidade de Bandeirantes. Seus encargos didáticos ficaram sob responsabilidade da Professora Angela Welters; -
Afastamento no País do Professor Armando João Dalla Costa para participar do V Congresso Latino-americano  
de História Econômica a se realizar na USP em São Paulo/SP entre os dias 18 e 22 de julho, não sendo 
necessária sua substituição pois contempla o período de férias letivas. –Afastamento no País do Professor 
Junior Ruiz Garcia para participar de reunião referente ao Projeto Universidades e Desenvolvimento Regional 
na Unicamp, Campinas/SP, no dia 20 de maio. Por não ser dia de aula da sua disciplina, não será substituído; –
Afastamento no País do Professor Gustavo Pereira da Silva para participar do XXI Encontro Nacional de 
Economia Politica a ser realizado pela UFABC em São Bernardo do Campo/SP entre os dias 30 de maio e 03 
de junho. O Professor Eduardo Angeli ficará responsável por seus encargos didáticos; -Afastamento no País do 
Professor Walter Tadahiro Shima para participar de Seminário de Extensão Universidade Empresa no Brasil na 
UFSC em Florianópolis/SC, nos dias 04 e 05 de maio. Sem substituto pois não houve aula de sua disciplina nos 
referidos dias; -Afastamento no País do Professor Huascar Fialho Pessali para participar de Banca de 
Doutorado e apresentação de Seminário na UFRGS em Porto Alegre/RS nos dias 03 e 04 de maio. Não houve 
substituição, pois não teve aula nos dias do afastamento; - Afastamento no País do Professor José Moraes Neto 
para tratar de interesses profissionais nos dias 07 e 08 de abril, sendo o afastamento apenas formalizado no 
departamento. Será realizada reposição das aulas em acordo com os alunos; -Afastamento no País do Professor 
Maurício Vaz Lobo Bittencourt para participar de reunião deliberativa da ANPEC, no Rio de Janeiro/RJ nos 
dias 07 e 08 de abril. Por não contemplar dia de aula de sua disciplina, não houve substituição; -Afastamento no 
País do Professor Fernando Motta Correia para participar de banco de concurso na UNILA em Foz do Iguaçu 
entre os dias 30 de maio e 03 de junho, sendo substituído pelo professor João Basílio Pereima Neto durante este 
período; - Curso de Extensão “Jogos de Industria” do Professor José Wladimir Freitas da Fonseca que será 
ofertado de 19/05/2016 a 30/06/2016 com cargo horária total de 40 horas. Serão ofertadas 40 vagas, 
distribuídas entre alunos, servidores e comunidade externa, sem cobrança de taxa de inscrição. Após 
apresentados todos os processos que foram autorizados “Ad Referendum” pela Chefia do Departamento, foram 
colocados em votação e todos foram aprovados pela plenária departamental por unanimidade. 3 - Apreciação 
da Ata 416ª RO – A Chefe do Departamento colocou em apreciação a Ata da 416ª Reunião Ordinária. Sem 
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qualquer ressalva, a ata foi aprovada por unanimidade pela plenária. 4 – Solicitação de Afastamento do País – 
Professora Iara Vigo de Lima – A Professora Terciane Sabadini Carvalho relatou a solicitação de 
Afastamento do País no período compreendido entre os dias 05 e 11 de julho de 2016 para participar da 18ª 
Conferencia Anual da AHE (Associação para Economia Heterodoxa) que será realizada na Universidade de 
Glasgow, Escócia/UK, a fim de apresentação de artigo científico. Por contemplar o período de férias letivas, 
não haverá substituição. Por estar devidamente instruído o processo, a Professora Terciane é de parecer 
favorável. Em votação, houve aprovação unânime pela plenária. 5 – Solicitação de Afastamento do País – 
Professor Armando João Dalla Costa – O Professor Fernando Motta Correia leu seu relato referente ao 
afastamento do país do professor Armando Costa para participar do “World Congress on Business History e 
20th Congresso of the European Business History Association que será realizado em Bergen na Noruega no 
período de 23 a 29 de agosto. O professor Fernando Correia apresentou parecer favorável ao afastamento, 
solicitando apenas a informação quanto a reposição das aulas ou substituição durante o afastamento. Em 
votação, a plenária foi unanime pela aprovação da solicitação de afastamento. 6 – Proposta de Evento de 
Extensão – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – Com a palavra o Professor Marcos Minoru 
Hasegawa relatou a proposta que trata-se do Evento de Extensão Universitária “Trajetórias da Mulher 
Economista: Um relato da experiência de Daisy Benvenutti” que será realizado no dia 08 de junho deste ano, 
com carga horária total de 4 horas. Com disponibilidade para o total de 50 participantes, não será cobrada taxa 
de inscrição e haverá emissão de certificado. Visto que o processo foi instruído dentro das normas, o relator é 
favorável à aprovação da proposta. A plenária foi unânime em aprová-la. 7 – Solicitação de Afastamento no 
País para Estudo ou Eventos – Professor Flávio de Oliveira Gonçalves – A Professora Adriana Sbicca 
Fernandes relatou a solicitação de afastamento para realização de pós-doutorado/ Estágio Sênior do Professor 
Flávio de Oliveira Gonçalves. O período solicitado é entre 01/08/2016 e 30/07/2017 para participar do curso 
“International Policy Center for Inclusive Growth” ofertado pelo United Nations Development Programme – 
IPC-IG em Brasília/DF. O Professor  Flávio incluiu na solicitação todos os documentos necessários de acordo 
com a Resolução da Universidade e por esse motivo a professora Adriana Fernandes é de parecer favorável ao 
afastamento. Em discussão, o Professor Fernando Motta Correia solicitou que ficasse registrado em ata a sua 
oposição ao referido pedido visto o histórico do professor em questão e a sua falta de comprometimento com a 
Universidade e seus colegas de departamento. Após várias manifestações foi relembrado que tal solicitação já 
foi, anteriormente, aprovada pelo Departamento e negada pelo Setor. Foi mencionado que outros casos de 
afastamento para órgãos internacionais foram tratados com muito rigor.  Foi questionada a necessidade de se 
cumprir um período em atividade quando se retorna de cessão e a Professora Chefe do Departamento informou 
que em caso de cessão, não há tempo de retorno a ser cumprido. Foi também informado que caso de 
afastamento para Pós-doutorado não prevê a possibilidade de se contratar professor substituto. Apoiados na 
informação da impossibilidade de substituição, em votação quanto a solicitação de afastamento o resultado 
contabilizado foi: dezessete votos contrários ao afastamento, dois votos favoráveis e uma abstenção. 8 - 2ª 
Etapa de Avaliação do Estágio Probatório – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O 
Professor Armando Vaz Sampaio, presidente da comissão avaliadora formada também pelos Professores 
Fabiano Abranches Silva Dalto, deste Departamento, e Camila Camargo, lotada no Departamento de 
Administração Geral e Aplicada, detalhou a segunda etapa de avaliação do Estágio Probatório da Professora 
Raquel Guimarães. 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 (100 pontos), esta obtida pela avaliada. Em 
votação, a plenária aprovou a avaliação por unanimidade. 09 – Apresentação do Termo de Cooperação entre 
a UFPR e Yunus Social Business Brazil – A Professora Angela Welters passou a palavra para a professora 
Ana Lucia Jansen de Mello de Santana que descreveu o processo como a formalização da parceria entre a 
Universidade e o Yunus Social Business Brazil. A parceria prevê a ampliação da área de ensino, pesquisa e 
extensão e a realização de eventos na área de negócios sociais, aumentando assim a inserção da UFPR no 
escopo de iniciativas da YUNUS Brasil. A Professora esclareceu ainda que não há custos com essa parceria que 
tem duração inicial de 2 anos e que este termo deverá passar pelas demais instancias decisórias da 
Universidade. Em votação a plenária foi unanime na aprovação do Termo de Cooperação. 10– Programa de 
Voluntariado Acadêmico – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A Professora Raquel 
Guimarães apresentou a proposta de PVA em que indicou a aluna Mariah Pedrelli Lemos para realizar 
atividades de edição de textos e revisão de manuscritos aceitos para publicação junto à Revista de Economia 
pelo período de um ano a contar de 17/05/2016. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade pela 
plenária. 11- Formação da Comissão Especial de Progressão para Professor Titular – Professor Igor 
Zanoni Constant Carneiro Leão  – A Professora Angela Welters explicou quanto a necessidade da formação 
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de uma comissão especial para a avaliação do memorial do professor Igor Zanoni a fim de finalizar o processo 
de progressão funcional para professor titular. Seguindo o determinado na Resolução 10/14-CEPE que trata a 
questão, todos os nomes indicados são professores titulares, sendo os três membros externos à UFPR os 
professores Carlos Magno Andrioli Bittencourt – PUCPR,  Mauricio Chalfin Coutinho – UNICAMP e Ramon 
Vicente Garcia Fernandez - UFABC  e como membro interno foi indicada a Professora aposentada deste 
Departamento Liana Maria da Frota Carleial. Como membros suplentes foram propostos os nomes dos 
Professores Francisco Paulo Cipolla, deste Departamento e Ademir Clemente, professor do Departamento de 
Ciências Contábeis. A plenária departamental aprovou por unanimidade a composição da comissão. 12- 
Relatório Anual de Curso de Extensão Universitária “Social Business Lab para Discentes 
Universitários”- Professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana – Por ser inclusão de pauta a   própria 
professora Ana Lucia apresentou o relatório anual do curso de extensão. O curso “Social Business Lab para 
Discentes Universitários” foi ofertado em 09 e 10/11/2015, contemplando 16 horas de carga horária total. 
Foram abertas 50 vagas, sendo que 34 foram ocupadas e destes todos finalizaram o curso e receberão o 
certificado. O curso transcorreu dentro do planejado. Em votação a plenária aprovou por unanimidade a 
apresentação do relatório. 13- Informes – O professor Gustavo Pereira da Silva complementou o informe da 
Coordenação sobre as inscrições para tutor do PET, que será enviado por e-mail o edital e que praticamente 
todos os professores poderão se inscrever, ficando impossibilitados os professores que possuem cargos 
administrativos. Ele salientou o bom trabalho desenvolvido pelo atual tutor, o Professor Fabiano Abranches da 
Silva Dalto, e que espera que seja dada continuidade no trabalho com a mesma qualidade. A professora Angela 
Welters informou que o CACE solicitou um ponto de pauta para apresentar o pré-projeto da Semana 
Acadêmica de Ciências Econômicas. A professora propôs ao CACE a apresentação no momento dos informes, 
porém nenhum dos alunos representantes compareceu à reunião. 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. 




