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Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:30 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 Ângela retirou de pauta o item -Projeto de Pesquisa da Professora 
Raquel Rangel de Meirelles Guimarães, que deverá passar por adequações: 1 –Informes – 1.1-A Chefe do 
Departamento passou a palavra para a Diretora da empresa júnior JR Consultoria e demais membros presentes, que 
expuseram as atividades que a empresa realiza, sendo todos os membros da JR discentes do Setor de Ciências Sociais 
Aplicadas, envolvendo os quatro cursos. Informaram que há maior demanda para consultorias na área de 
Administração, mas que é de grande importância a participação dos alunos do Curso de Economia nos processos que 
a empresa desenvolve. A participação na JR traz grande desenvolvimento prático aos alunos, sendo uma forma ativa 
de aprendizado. Desta forma a diretora da JR convida os professores do curso de Economia a participarem das 
atividades da JR, em forma de possíveis consultorias nos processos que desenvolvem, para que possam tirar duvidas 
sobre pontos referentes a assuntos de Economia e também na oferta de capacitação para os membros da empresa, 
através de cursos ou seminários com assuntos práticos. Serão deixados formulários no Departamento para a adesão 
dos professores interessados. 1.2- A professora Angela passou a palavra para a APUF, representada na reunião pela 
senhora Sueli e o ex-docente do curso de Economia, Lafayete, que apresentaram o panorama político atual, falaram 
sobre a crise econômica e os cortes de gastos da Educação, assim como discorreram sobre a aprovação da PEC 241 
que prevê o congelamento dos gastos públicos em até 20 anos. Apresentaram também a data de 09 de novembro, 
proposta pelo ANDES, para paralização dos servidores docentes e que na próxima semana acontecerá uma 
assembleia na APUF par tratar do assunto. 1.3- A chefe de Departamento solicitou aos professores que preencham e 
enviem o relatório de atividades 2016 solicitado pela PROPLAN. 1.4- A professora Ângela informou da intenção do 
Departamento em encaminhar ao depósito as duas TVs, o aparelho de DVD e o aparelho de vídeo cassete que estão 
no Arquivo, visto a falta de uso. Será encaminhado e-mail solicitando manifestação quanto ao interesse.  1.5- A 
Chefe de Departamento falou da necessidade de realização de eleições para Coordenador e Chefe de Departamento e 
que não há resolução que discipline os procedimentos. Verificando através das atas dos anos anteriores, foi possível 
perceber que a chefia indica uma comissão eleitoral e após as eleições, homologa o resultado em plenária. Diante 
disso a Professora Angela indica os nomes dos Professores Adilson Antônio Volpi, Fabiano Abranches Silva Dalto e 
Kênia Barreiro de Souza, e a servidora técnico-administrativa Arlete Aparecida Fonseca Dalazuana para comporem a 
Comissão Eleitoral. As eleições deverão ocorrer em novembro para que haja tempo hábil para aprovação em 
Departamental e Setorial. 1.6- A Chefia informou que está finalizando o Plano Departamental 2017 e assim que 
estiver fechado encaminhará aos docentes para ciência. 1.7- O Professor Marcelo informou seu interesse em afastar-
se em 2017 para realizar Pós-Doutorado/Estágio Sênior em Lisboa. Aguarda a documentação e aprovação da bolsa 
pelo CNPq para apresentar em Plenária Departamental. 2- Apreciação das Atas 419 RO - A Chefe do Departamento 
colocou em apreciação a Ata da 419ª Reunião Ordinária. Sem qualquer ressalva, foi aprovada por unanimidade. 3 – 
Aprovações “Ad Referendum” – A Professora Angela Welters apresentou para plenária as seguintes aprovações 
“Ad Referendum”: - Afastamento no País do Professor Gustavo da Silva Pereira para participar de grupo de Pesquisa 
na UNICAMP em Campinas/SP entre os dias 25/09/2016 e 30/09/2016, sendo indicada reposição para as aulas desse 
período. – Afastamento no País da Professora Kênia Barreiro de Souza para participar do XIV ENABER- Encontro 
Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, em Aracaju/SE de 28/09 a 30/09. A referida 
professora não possui encargos didáticos até o momento. – Afastamento no País da Professora Terciane Sabadini 
Carvalho para apresentação de artigo no XIV ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos 
Regionais e Urbanos, em Aracaju/SE entre os dias 27 e 30/09/2016. A Professora Carolina Bagattolli a substituiu no 
período de afastamento. – Afastamento no País do Professor Alexandre Alves Porsse para apresentação de trabalho 
no XIV ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, em Aracaju/SE 
entre os dias 28 e 30/09/16, sendo indicada a Professora Adriana Sbicca Fernandes para sua substituição. –
Afastamento no País do Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para organização e participação no Seminário de 
Economia Brasileira, no Senado Federal em Brasília/DF, nos dias 28 e 29/09/2016. O professor realizou reposição de 
aula. – Afastamento no País do Professor Alexandre Alves Porsse para participar da Capacitação em Modelagem 
Econômica aplicada a Cenários de Política, no ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília/DF. No 
período de afastamento, de 02 a 07/10/16, a professora Adriana Sbicca Fernandes o substituiu. – Afastamento no País 
da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar da Capacitação em Modelagem Econômica aplicada a 
Cenários de Política, no ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília/DF entre os dias 03 e 
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07/10/16. Em sua substituição, foi indicada a Professora Kênia Barreiro de Souza. –Afastamento no País do Professor 
Junior Ruiz Garcia para participar como avaliador no III Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Goiás, em Pirenópolis/GO, entre os dias 20 e 22/10/16, sem substituição no período por não contemplar 
dias de aula. Afastamento no País do Professor José Felipe Araújo de Almeida para participar do IV Seminário de 
Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento da UFSM, em Santa Maria/RS entre os dias 09 e 11/11/2016. 
Não haverá substituição, pois conta com folga de carga horária com o atual calendário acadêmico. – Afastamento no 
País do Professor José Felipe Araújo de Almeida para participar do 44º Encontro Nacional de Economia- ANPEC em 
Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 12 e 16/12/2016. A compra das passagens será financiada pela UFPR. Por se tratar 
de período de estudos para exames finais, não será necessária sua substituição em encargos didáticos, para outros 
assuntos fica indicado o Professor Gustavo Pereira da Silva. – Afastamento no País da Professora Iara Vigo de Lima 
para participação no 44º Encontro Nacional de Economia- ANPEC em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 13 e 
16/12/2016. Apesar de ser o período de estudos para os exames finais, a professora Iara indica para sua substituição o 
Professor Fabiano Abranches da Silva Dalto. Em votação, a plenária foi favorável às aprovações em caráter “Ad 
Referendum” da Chefia deste Departamento.-  A Chefe do Departamento encaminhou a aprovação “Ad Referendum” 
da Participação do Professor Marcelo Luiz Curado como docente em curso de Pós Graduação para relato do 
professor Alexandre Porsse. A solicitação trata da participação do professor Marcelo Luiz Curado como docente da 
disciplina “Cenários Econômicos” do Curso de Pós Graduação MBA em Finanças a ser ofertado pelo Departamento 
de Administração Geral e Aplicada, desta Universidade, no mês de abril de 2017, com carga horária de 4,4 horas 
semanais e percebendo o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), dividido em duas parcelas. O 
termo apresentado foi devidamente preenchido, atendendo à Resolução vigente, sendo o Professor Alexandre Porsse 
favorável à autorização “Ad Referendum” da Chefia do Departamento. Em votação, a plenária foi unânime na 
aprovação do parecer. 4 – Afastamento do País – Professor José Felipe Araújo de Almeida – O Professor 
Fernando Correia relatou a solicitação de Afastamento do País do professor José Felipe Araújo de Almeida para 
participar do Allied Social Science Association Annual Meeting 2017 que acontecerá em Chicago, EUA, entre os 
dias 06 e 08 de janeiro de 2017, entretanto a solicitação contempla a saída no dia 04/01/17, com dois dias de 
antecedência e o retorno em 10/01/17, dois dias após o término do evento, conforme autorizado pela Portaria 15.866-
PROGEPE. O professor José Felipe anexou toda a documentação comprobatória em concordância com as normas 
desta universidade, inclusive declaração comprovando o auxílio financeiro pelo PPGDE e Fundação Araucária. Seus 
encargos didáticos ficarão sob responsabilidade do Professor Eduardo Angeli. Em votação, a plenária foi unânime na 
aprovação. 5 – Afastamento no País para Estudos – Professor Armando João Dalla Costa – O Professor 
Wellington Pereira foi relator da solicitação do Professor Armando Dalla Costa para afastar-se de suas atividades 
docentes a fim de realizar Pós-Doutorado no Departamento de Economia FEA da USP em São Paulo, entre 
01/03/2017 e 28/02/2018, período em que será orientado pelo Professor Dr. Alexandre Macchione Saes. O Processo 
está devidamente instruído, constando a carta de aceite da USP, a declaração de tempo de serviço e o projeto de 
pesquisa intitulado “Multinacionais e Desenvolvimento Econômico no Brasil: Bunge e Volkswagem”. Os encargos 
didáticos da disciplina que o Professor Armando Costa habitualmente leciona serão repassados a outro professor a ser 
determinado no Plano Departamental de 2017 que está em discussão.  O professor relator é favorável à solicitação de 
afastamento, que foi aprovada por unanimidade pela plenária departamental. 6– Prorrogação da Licença para 
Servir em Organismo Internacional – Professor José Gabriel Porcile Meirelles– O Professor José Felipe leu seu 
relato em que descreve a solicitação do professor José Gabriel para que seja prorrogada sua licença a fim de 
continuar prestando serviço a CEPAL (Comissão Econômica Para América Latina e o Caribe) entre 01/02/2017 a 
31/01/2019. O processo está devidamente instruído, com formulário de afastamento preenchido, carta convite e 
tradução, respeitando a legislação pertinente. O Professor José Felipe é favorável à solicitação de prorrogação. 
Colocada em votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 7– Proposta de Curso de Extensão Universitária 
“Economia e Psicologia do Consumidor” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A Professora Carolina 
Bagattolli fez o relato da proposta de Curso de Extensão Universitária “Economia e Psicologia do Consumidor” que 
será realizado entre os dias 13/03/2017 e 22/05/2017, com oferta de 40 vagas entre alunos, servidores e comunidade, 
contemplando carga horária de 40 horas. O curso é gratuito e não gerará receita, tampouco os professores serão 
remunerados pela participação como docente do curso. A professora relatora foi favorável à solicitação, visto que 
atende às exigências das resoluções da UFPR. A plenária foi unânime na aprovação. 8– Relatório Final de Evento 
de Extensão “Advanced Studies in Economic Development. Business History: theorical approaches and case 
studies” – Professor Armando João Dalla Costa– O Professor Eduardo Angeli leu seu relato em que detalha o 
referido relatório de evento de extensão. O Evento ocorreu entre 12 e 16 de setembro do corrente ano, com carga 
horária de 30 horas presenciais contando com professores externos nas atividades desenvolvidas e não envolveu 
recursos financeiros. Foram disponibilizadas 40 vagas, entre servidores, alunos e comunidade externa e receberão o 
certificado aqueles que participaram de 80% das atividades. O relatório foi entregue nos prazos determinados e o 
evento atendeu todas as exigências das resoluções da UFPR, por estas razões o Professor Eduardo Angeli foi 
favorável a aprovação do relatório apresentado. Em votação a plenária foi unânime na aprovação. 9– Apresentação 
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do Relatório Final do Pós-Doutorado - Professor Marco Antônio Ribas Cavalieri – A Professora Angela Welters 
repassou a palavra ao Professor Marco Cavalieri que descreveu as atividades realizadas durante seu pós-
doutoramento na Universidade de Chicago/EUA, na área de História do Pensamento Econômico sob a orientação do 
professor Andrew Abbott, no período compreendido entre agosto de 2015 e julho de 2016. Entre as atividades 
realizadas, o professor participou de vários seminários, workshops, desenvolveu artigos científicos  e visitou outras 
universidades dos Estados Unidos, onde realizou varias pesquisas em arquivos e colheu uma grande quantidade de 
material que certamente renderá anos de pesquisa. O Professor deixou a disposição o relatório encaminhado ao CNPq 
para acesso dos professores que estiverem interessados. 10– Apresentação de Relatório de Participação em 
Evento Internacional – Professor Armando João Dalla Costa – O Professor Armando Costa detalhou as 
atividades que desenvolveu no “First World Congress on Business History/20th Congress of the European Business 
History” encontro realizado em Bergen/Noruega entre 25 e 27 de agosto. Nos dias do congresso o professor 
apresentou dois artigos e participou de debates e reuniões que oportunizou contato com vários pesquisadores na área 
de Business History, assunto objeto do seu evento de extensão realizado em agosto com presença de 
professores/pesquisadores de outros países. 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. 




