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Aos quatorze dias do mês de setembro 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, a Professora Angela expôs, para inclusão de pauta, a solicitação da 
apresentação dos candidatos à reitoria aos professores de Economia, sendo aceita a inclusão por todos os professores. 
Então,  foi deliberado o seguinte: 1 –Informes - A Chefe do Departamento informou à plenária que a aprovada no 
concurso para professor Adjunto em Teoria Econômica já foi nomeada e que teve indicação da posse na próxima 
semana. Lembrou aos professores que foram deixados nos escaninhos os diários de classe das disciplinas SE070-
Monografia I e SE071-Monografia II para conferência e acompanhamento das orientações, a fim de evitar problemas 
com lançamento de notas. A Chefia solicitou bom senso na utilização da impressora do Departamento, pois muitas 
vezes são enviadas impressões de várias páginas e não são retiradas. Solicitou também que os professores evitem o 
uso dos computadores do Departamento, visto que todos os professores possuem computadores em seus gabinetes, 
preservando assim os equipamentos do departamento que contém todos os documentos de importância e um vírus 
poderia causar grande prejuízo. O professor Volpi informou sobre o falecimento do ex-professor deste Departamento 
Kanitar Aimoré Sabóia Cordeiro, na última sexta-feira. Foi solicitada a publicação da nota de falecimento à 
Comunicação da UFPR. 2- Apreciação das Atas 418 RO e 179 RE - A Chefe do Departamento colocou em 
apreciação a Ata da 418ª Reunião Ordinária e a Ata da 179ª Reunião Extraordinária. 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 
Huáscar Fialho Pessali para participar como avaliador no evento PIBIC na FURB em Blumenau/SC, entre os dias 28 
e 30/09, sendo seu substituto o Professor Walter Shima. – Afastamento no País do Professor Maurício Vaz Lobo 
Bittencourt para reunião a respeito das contas da ANPEC em Niterói/RJ, nos dias 05 e 06/09, ficando o Professor 
Marcos Hasegawa responsável pelos seus encargos didáticos. – Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia 
para apresentação de trabalho na 24ª AgriNordeste em Recife/PE, entre os dias 25 e 27/08. Suas aulas serão repostas. 
– Afastamento no País da Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para apresentação de artigos no VII 
Congresso de La Asociación Latinoamericana de Población e XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais, a ser 
realizado em Foz do Iguaçu, entre 17 e 22/10, sendo indicada a Professora Carolina como sua substituta neste 
período. – Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia para palestrar na Semana Acadêmica de Engenharia 
Ambiental e Tecnologia em Gestão Ambiental da UTFPR Campus Medianeira, nos dias 22 e 23/09, não sendo 
necessária substituição por não contemplar dias de aula. Em votação, a plenária foi favorável às aprovações em 
caráter “Ad Referendum” da Chefia deste Departamento. 4 – Afastamento do País - Professora Carolina 
Bagattolli – O Professor Walter Shima, relator da solicitação, informou que se trata de apresentação de trabalho 
intitulado “Best practices as nimesis? Innovation policies in peripheral countries”  no Segundo Congresso Argentino 
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia (CAESCyT) a ser realizado na Universidad Nacional de Rio 
Negro em San Carlos de Bariloche/ARG entre os dias 29/11 e 04/12. No período de afastamento será substituída pelo 
professor Marcos Paulo Fuck. O relator é de parecer favorável à solicitação, sendo necessário anexar o comprovante 
do apoio financeiro oriundo do Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas. Em votação, a plenária foi 
unânime na aprovação. 5 – Plano Departamental 2017 – A professora Angela Welters informou quanto ao curto 
prazo no calendário acadêmico para o registro do plano departamental no sistema, portanto é necessário que se inicie 
o planejamento e para isso encaminhará, como feito em 2015, um formulário via e-mail para que os professores 
respondam, o mais brevemente possível,  com as suas preferências de alocação e carga horária para o próximo ano. A 
chefia solicita que os professores que tenham intenção de aposentadoria se manifestem, pois o planejamento será 
realizado para o ano todo e não apenas para o 1º semestre de 2017. 6– Aprovação do Planos Individuais de 
Trabalho- PIT – A chefe do departamento apresentou os PITs e informou da importância destes na decisão para a 
composição das comissões departamentais e setoriais. Colocou em apreciação e votação todos os PITs exceto do 
Professor Fernando Motta Correia eu não o apresentou conforme orientações da chefia. Em votação, houve 
aprovação unânime pelos membros presentes. 7– Proposta de Evento de Extensão Universitária – Professor 
Wellington da Silva Pereira – O Professor Gustavo Pereira fez o relato da proposta de Evento de Extensão 
Universitária “Workshop ‘A segurança Alimentar na Perspectiva das Políticas Agrícolas, Comerciais e de Energia’” 
que será realizado nos dias 06 e 07 de dezembro, com oferta de 40 vagas entre alunos, servidores e comunidade, 
contemplando carga horária de 10 horas. Por não haver taxa de inscrição, não será gerada nenhuma receita. O 
professor relator foi favorável à solicitação, visto que a solicitação atende às exigências das resoluções da UFPR. A 
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plenária foi unânime na aprovação. 8– Solicitação de Remoção – Professor Wellington da Silva Pereira – A chefe 
do departamento passou a palavra ao Professor Fabiano Dalto que relatou a referida solicitação expondo o histórico 
do processo até o presente momento. Trata-se de remoção a pedido do professor Wellington Pereira, que entrou em 
contato com a direção do Campus Jandaia do Sul informando o seu interesse na remoção. Recebeu resposta positiva 
do colegiado do curso de Engenharia de Produção do referido campus, com a condição de existência de código de 
vaga para o curso de Engenharia e a aprovação da solicitação no Departamento de Economia. Então, o Professor 
encaminhou sua solicitação à chefia do Departamento para deliberação em plenária. O Professor Fabiano salienta que 
o Departamento não será prejudicado se a remoção for efetivada, visto que só se realizará mediante disponibilização 
de código de vaga para a “substituição” do professor Wellington e que este se compromete a terminar o semestre em 
que ocorrer a aprovação do processo. Diante do exposto o professor relator é favorável à solicitação. O professor 
Wellington informou que há previsão de criação de 01 ou 02 vagas no curso de Engenharia de Produção do Campus 
Jandaia do Sul ainda esse ano, pois o curso está ainda em seu 3º ano. Em votação a plenária foi unânime na 
aprovação da solicitação. 9– Solicitação de apresentação dos candidatos à Reitoria – A Professora Angela Welters 
informou que um dos candidatos entrou em contato solicitando um tempo em reunião departamental para 
apresentação de suas propostas. A Professora informou ao candidato que colocaria a solicitação em apreciação para 
que a decisão seja tomada pelos professores. Diante disso, foi proposto que ambas as chapas tenham a possibilidade 
de apresentação aos professores deste departamento em um dia a ser definido em contato com os candidatos, com a 
duração máxima de 30 minutos para cada chapa. Em votação, houve apenas um voto contrário à solicitação. Os 
professores representantes das chapas no departamento e a chefia ficaram responsáveis pelo agendamento da reunião. 
10– Outros assuntos – O Professor Marco Antonio Ribas Cavalieri solicitou a palavra e pediu desculpas diante da 
plenária à Professora Angela Welters pelo seu tom na discussão de dias atrás. A Professora Angela informou que as 
diferenças já foram tratadas e o caso está encerrado. 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. 




