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Aos onze dias do mês de agosto 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 relembrou 
a necessidade da adequação dos PIT’s para que sejam aprovados. Com base nos PITs que foram entregues no 
Departamento, a professora fez uma análise quanto à participação dos professores em Comissões e Comitês, 
resultando em apenas cinco que não exercem nenhum cargo. Para a demanda do Comitê Setorial de Extensão, entrou 
em contato com alguns desses professores tendo o Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez se prontificado a assumir 
como membro. A Chefia do Departamento relembrou os recorrentes casos de erros nos lançamentos de notas, 
enfatizando os que envolvem as disciplinas de Monografia I e II. Informou que a partir do momento que o sistema 
liberar os diários de classe definitivos  eles serão impressos pelo Departamento e entregues nos escaninhos. A 
Professora solicitou aos membros da Comissão de Monografia presentes na reunião que seja criado um documento 
em que constem os critérios de avaliação da disciplina SE070-Monografia I, visto que pode haver divergência nos 
métodos aplicados pelos professores. O Professor Huáscar Pessali solicitou que o assunto fosse remetido ao 
Colegiado do Curso, pois a alteração na grade curricular partiu de lá e a base desses critérios devem ser discutidos no 
Colegiado para que então a comissão possa trabalhar, sendo a Professora Angela e o Professor José Felipe de acordo 
com a solicitação. Sobre a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE (ENAF, EVINCI-EINTI, 
ENEC) que acontecerá nos dias 04 e 05 de outubro, em Curitiba,  a Professora Angela relembrou que não é possível 
agendar provas durante a realização do evento e que no dia 03/10, segunda-feira, o prédio já estará indisponível para 
as aulas, pois iniciarão a organização, conforme informação do Setor. Quanto às Eleições para Reitor, a Chefe do 
Departamento informou que um professor solicitou espaço na Reunião Departamental para que um dos candidatos 
apresentasse suas propostas. Visto que o Setor já está realizando eventos para esse fim e por entender que a Reunião 
Departamental não seja momento propício para tal apresentação, a solicitação foi negada. O Professor José Felipe 
Araujo de Almeida informou que houve alteração do local da realização da Feira de Curso desse ano para a cidade de 
Piraquara. Como a UFPR disponibilizará reduzido número de ônibus para o transporte dos alunos e professores que 
trabalharão na feira, o colegiado incluirá o assunto como pauta na sua próxima reunião a fim de decidir a posição do 
curso quanto às atividades na feira. O Professor João Basílio Pereima Neto relembrou o pedido feito em outra reunião 
departamental, sobre eleições para representantes no COUN e CEPE. A Professora Angela o informou que na última 
Reunião Extraordinária houve a inclusão de pauta da indicação do Professor Marcos Minoru Hasegawa como 
membro suplente, visto que apenas ele  havia se manifestado, então não houve eleição. O Professor João Basílio 
insistiu que há a necessidade de edital de inscrições e eleições formais para participar dos Conselhos Superiores. 2- 
Apreciação das Atas 417 RO e 176, 177 e 178 RE - A Chefe do Departamento colocou em apreciação a Ata da 
417ª Reunião Ordinária e das Atas das 176ª, 177ª e 178ª Reuniões Extraordinárias. Sem qualquer ressalva, as atas 
foram aprovadas por unanimidade pelos membros da plenária. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – A Professora 
Angela Welters apresentou à Plenária as seguintes aprovações “Ad Referendum”: - Afastamento no País do Professor 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para organizar e abrir o XXII Fórum do Banco do Nordeste e Desenvolvimento e 
XXI Encontro Regional de Economia (ANPEC NE), realizados entre 06 e 09 de julho em Fortaleza/CE. Como estava 
em período de férias, não houve necessidade de substituição.  - Afastamento no País da Professora Ana Lucia Jansen 
de Mello de Santana para representar a UFPR no Fórum ICE de Finanças Sociais e Negócios de Impacto e também 
num encontro com a Yunus Negócios Sociais Brasil. Os eventos aconteceram entre 03 e 07 de agosto, na cidade de 
São Paulo/SP. A Professora Ana irá repor as aulas que perdeu durante esse período. – Afastamento no País do 
Professor Walter Tadahiro Shima para participar do I Encontro de Economia Industrial na UNESP, em 
Araraquara/SP entre os dias 10 e 12 de agosto. O Professor Huascar Pessali o substituirá. – Afastamento no País da 
Professora Terciane Sabadini Carvalho para apresentação de artigo no XVII Seminário sobre a Economia Mineira a 
se realizar no CEDEPLAR/UFMG, em Diamantina, de 31/08 a 04/09. A professora irá repor as aulas compreendidas 
nesse período. – Afastamento no País da Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar do VII 
Congresso de La Asociacíon Latinoamericana de Población e XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em 
Foz do Iguaçu/PR, período de 17 a 22 de outubro. – Afastamento do País do Professor Maurício Vaz Lobo 
Bittencourt para participar do 56th ERSA Congress em Viena/Áustria, entre os dias 21 e 31/08. As aulas desse 
período serão repostas.- Afastamento do País do Professor Alexandre Alves Porsse para participação no 56th ERSA 
Congress, entre 21 e 28/08, na cidade de Viena/Áustria. A Professora Terciane o substituirá no período do 
afastamento. Por se tratarem de afastamentos do país, os últimos dois processos já passaram por reunião setorial, com 
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aprovação e encaminhamento à PROGEPE para registro e publicação. Em votação, a plenária foi favorável às 
aprovações da Chefia em caráter “Ad Referendum”. 4 – Solicitação de Autorização para Exercício em Atividade 
Esporádica- Professor Huáscar Fialho Pessali – A Professora Carolina Bagattolli leu seu parecer e descreveu a 
solicitação. Trata-se de participação do Professor Huáscar como docente do Curso de Especialização em 
Administração Pública e Deliberativa oferecido pelo Instituto de Administração Pública (IMAP), com inicio previsto 
para outubro/2016. As aulas acontecerão nas noites de segundas e quintas-feiras, horário que não confronta com suas 
atividades docentes na UFPR. Haverá remuneração de R$200,00 (duzentos reais) por hora-aula, totalizando 
R$2.000,00 (dois mil reais). O Professor Huáscar declara que tal atividade não acarretará em prejuízo de suas 
atividades junto ao Curso de Economia. A Professora Carolina é de parecer favorável à solicitação por estar de 
acordo com a resolução vigente. Em votação, a plenária foi unânime na aprovação do parecer. 5 – Relatório Anual 
de Curso de Extensão – “Jogos de Indústrias”- Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O Professor 
Marcos Minoru Hasegawa leu o parecer que emitiu sobre o Relatório Anual do Curso de Extensão Jogos de 
Indústrias, que aconteceu entre 19/05/16 e 30/06/16, com carga horária de 40 horas e oferecidas 40 vagas das quais 
foram aprovados 38 participantes. O Professor Marcos foi favorável ao relatório apresentado. Em votação, houve 
unanimidade na aprovação. 6– Relatório Anual de Curso de Extensão – “Engenharia Econômica”- Professor 
José Wladimir Freitas da Fonseca – O Professor Hasegawa também foi relator deste processo e leu seu parecer, em 
que descreve as atividades do Curso de Extensão “Engenharia Econômica”, que foi realizado entre 25/04/2016 e 
27/06/2016. Foram oferecidas 40 vagas, das quais foram aprovados 28 participantes que cumpriram as 40 horas de 
carga do curso.O Professor Marcos solicitou aos professores que em caso de Cursos/Eventos que acontecem todos os 
anos, o cadastro no SIGEU deverá conter o ano(versão) que acontece o curso já no seu titulo  para facilitar o trabalho 
da Comissão. O relator emitiu parecer favorável ao relatório apresentado e a plenária foi unanime na aprovação.7– 
Participação em Projeto - Curso de Especialização em Controladoria – Professor João Basílio Pereima Neto – 
O Professor Gustavo Pereira da Silva relatou a referida solicitação em que o Professor João Basílio apresenta o 
Termo Individual de Participação em Projeto para atuar como docente no curso de Especialização em Controladoria, 
oferecido pelo Departamento de Ciências Contábeis, com carga horária de 10 horas por semana, totalizando 20 
horas/ano, das quais perceberá o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única. Por serem atendidas as 
normas internas desta Universidade, o Professor Gustavo se declara favorável à solicitação. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 8– Solicitação de Autorização para Exercício em Atividade Esporádica - Professora 
Carolina Bagattolli – O Professor Alexandre Alves Porsse leu seu relato em que descreve a solicitação em pauta. 
Trata-se de participação como Docente no Curso de Especialização “Economia de Empresas e Inovação” ofertado 
pela Universidade Regional de Blumenau, que acontecerá aos finais de semana entre os dias 23/09/2016 e 
22/10/2016, com o total de 32 horas remuneradas no valor total de R$7.439,85 (sete mil quatrocentos e trinta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos). A Professora Carolina declara que não haverá prejuízo das suas atividades 
acadêmicas junto à UFPR. O Professor Alexandre emitiu parecer favorável à solicitação visto que se encontra em 
consonância com a legislação vigente. Em votação, houve aprovação unanime pela plenária. 9-Proposta de Evento 
de Extensão – Professora Carolina Bagattolli – Com a palavra a Professora Dayani Cris de Aquino leu seu parecer 
em que descreveu a Proposta do Evento de Extensão intitulado “Ciclo de cinema ‘Economia Contemporânea’”. O 
evento terá 21 horas distribuídas em 07 encontros a serem realizados entre 23 de agosto e 23 de novembro do 
corrente ano. Serão ofertadas 80 vagas, sem custo de inscrição. Por se tratar de Evento de Extensão, os certificados 
serão emitidos para cada encontro. A Professora Dayani Cris é favorável à proposta uma vez que está de acordo com 
a Resolução vigente. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 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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