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Aos sete dias do mês de dezembro 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 do Professor Junior Ruiz Garcia, Suplente da 
Chefia do Departamento, reuniram-se os membros integrantes do Departamento de Economia de acordo com as 
assinaturas na Lista de Presença. Declarada aberta a reunião, o Professor Junior Ruiz Garcia, suplente da chefia do 
departamento, explicou sobre a ausência da professora Angela Welters e a necessidade de substituí-la. O Professor 
Junior solicitou à plenária a inclusão de pauta do Resultado do Teste Seletivo de Professor Substituto em Economia 
Internacional e a inclusão do Relatório Final do Curso de Extensão “O que é Socialismo” da Professora Dayani Cris 
de Aquino, sendo os assuntos incluídos na pauta por decisão unânime. 1 –Informes – A Chefia do Departamento não 
possuía informes, desta forma repassou a palavra aos representantes do CACE, Luis Eduardo de Souza Lelis e Mario 
Sergio Stefanelli Faria que informaram sobre o processo eleitoral do CACE e a escolha e posse da Chapa Integração 
e Eficiência, da qual fazem parte. 2- Apreciação das Atas 180 e 181 RE e 420 RO – O Professor Junior colocou em 
apreciação as Atas da 180ª e 181ª Reunião Extraordinária e 419ª Reunião Ordinária. Sem qualquer ressalva, foram 
aprovadas por maioria, havendo uma abstenção. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – O Professor suplente da chefia 
apresentou em separado a aprovação em caráter Ad Referendum da nomeação das Professoras Kênia Barreiro de 
Souza, Terciane Sabadini Carvalho e do Professor Adilson Antônio Volpi para comporem, como membros 
substitutos, a comissão julgadora do Teste Seletivo de Professor Substituto em Economia Internacional. A Plenária 
foi unânime na aprovação dos nomes indicados. As demais aprovações “Ad Referendum” são: Afastamento no País 
do Professor Marco Antônio Ribas Cavalieri para participar de Seminário da Pós-Graduação na UFSC, em 
Florianópolis entre os dias 02 e 06/12/2016, sem substituição por já ter terminado sua carga didática; Afastamento no 
País do Professor Eduardo Angeli, entre os dias 13 e 16/12/2016 para participar do 44º Encontro Nacional de 
Economia/ANPEC em Foz do Iguaçu, período em que será substituído pelo Professor Gustavo Pereira; Afastamento 
no País do Professor Fernando Motta Correia para participar de banca de concurso na UFJF em Juiz de Fora/MG no 
período entre os dias 06 e 10/02/2017, não sendo necessária sua substituição devido férias acadêmicas; Afastamento 
no País do Professor Fabiano Abranches Silva Dalto para participar do Encontro de Pós-Graduação Interdisciplinar – 
Humanidades e Sociais na UNB/DF entre 21 e 23 de novembro, sendo substituído pelo Professor Huascar Fialho 
Pessali no referido período; Afastamento no País do Professor Fernando Motta Correia para participar de banca de 
tese de doutorado na UEM no dia 16 de novembro, sem substituição por ser fora de dia de aula. Afastamento no País 
da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar do 44º Encontro Nacional de Economia/ANPEC em Foz do 
Iguaçu, entre os dias 13 e 16/12/16; Afastamento no País da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar 
do Seminário de Economia para alunos da Pós-Graduação da UFSC, em Florianópolis, no dia 25 de novembro. Em 
votação, a plenária foi favorável às aprovações em caráter “Ad Referendum” da Chefia deste Departamento. 4 – 
Proposta de Curso de Extensão Universitária “Elaboração e Análise de Projetos Industriais” – Professor José 
Wladimir Freitas da Fonseca – A Professora Dayani Cris de Aquino relatou a proposta apresentada. O conteúdo do 
curso aborda assuntos relacionados a contabilidade e finanças. Serão 40 vagas para alunos, servidores e comunidade 
externa e a carga horária será de 60 horas distribuídas entre 27/03/2017 e 22/05/2017. Como o processo foi 
devidamente instruído e seguiu o disposto nas resoluções pertinentes a Professora Dayani é de parecer favorável à 
proposta. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade a proposta apresentada. 5 – Projeto de Pesquisa “ 
Participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro: evolução recente e perspectivas” – Professora 
Kênia Barreiro de Souza – O Professor Marcos Minoru Hasegawa relatou o projeto de pesquisa em questão, que é a 
continuação da pesquisa desenvolvida na Tese de Doutorado da Professora Kênia e trata de tema de grande 
relevância, podendo haver interdisciplinaridade com pesquisas de outros professores do departamento. Diante do 
exposto o Professor Marcos Hasegawa é favorável à aprovação do projeto. A plenária aprovou o projeto por 
unanimidade. 6– Afastamento do País para Estudo – Professor Marcelo Luiz Curado– O Professor João Basílio 
Pereima Neto leu seu parecer quanto ao afastamento solicitado. O Professor Marcelo pretende afastar-se para realizar 
Estágio Sênior (pós-doutorado) na Universidade de Lisboa, em Portugal, no período entre 01 de julho de 2017 e 01 
de julho de 2018. O processo está instruído com o projeto de pesquisa intitulado “Inflação e a questão fiscal no ciclo 
ideológico do desenvolvimento brasileiro (1930-1964)”, formulário e a documentação pertinente, sendo que a 
certidão negativa de carga patrimonial será emitida após a aprovação e liberação da bolsa da CAPES, pois sem o 
auxílio o referido professor não efetivará o afastamento. O Professor Basílio é de parecer favorável ao afastamento. 
Em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 7– Homologação do Resultado do Teste Seletivo de 
Professor Substituto em Economia Internacional – A Professora Kênia Barreiro de Souza descreveu todos os 
procedimentos realizados pela comissão composta por ela, como relatora, Professor Demian Castro e Professor Paulo 
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Mello Garcias, como presidente. Informou que foram 14 (quatorze) requerimentos de inscrição, destes apenas um foi 
indeferido. Todos foram habilitados na prova de análise de currículo. No sorteio de pontos 03 (três) candidatos 
faltaram e foram eliminados do teste seletivo. Nas provas didáticas apenas um candidato faltou. Como resultado foi 

apresentado o que segue: Os candidatos FRANCIOSE IATSKI DE LIMA,  PEDRO COSTA EINLOFT 

SILVA,  ELSON RODRIGO DE SOUZA SANTOS,  LUCCA SIMEONI PAVAN; e VICTOR NUNES 

LEAL CRUZ E SILVA, foram considerados HABILITADOS, com a seguinte ordem de classificação: : 
1º lugar candidata FRANCIOSE IATSKI DE LIMA, com a Média Global de 9,6 (nove vírgula seis); 2º lugar 
candidato PEDRO COSTA EINLOFT SILVA, com a Média Global de 8,7 (oito vírgula sete); 3º lugar 
candidato ELSON RODRIGO DE SOUZA SANTOS, com a Média Global de 8,6 (oito virgula seis); 4º lugar 
candidato LUCCA SIMEONI PAVAN, com a Média Global de 8,1 (oito vírgula um); e 5º lugar candidato 

VICTOR NUNES LEAL CRUZ E SILVA, com a Média Global de 7,9 (sete vírgula nove). Os candidatos 
BRUNO SCHLOGL, WALCIR SOARES DA SILVA JUNIOR, VIRGINIA LAURA FERNANDEZ, e 

LUIZ PAULO MARTINS foram considerados reprovados por ter obtido média inferior a 7,0 (sete) com 
todos os examinadores na prova didática. O Professor Paulo acrescentou que a comissão julgadora trabalhou de 
forma harmoniosa e isenta apesar das “conversas de corredores sobre problemas com um determinado candidato, 
problemas estes que não foram objeto de análise da comissão, sendo necessário realizar as possíveis denúncias nos 
órgãos competentes”. O professor sugeriu ainda que nos editais seja especificada a necessidade de apresentar a 
documentação comprobatória do currículo na ordem apresentada pela Resolução 10/05CEPE para facilitar o trabalho 
da comissão julgadora. Finalizou agradecendo a participação e colaboração dos colegas da comissão. O Professor 
Junior agradeceu o trabalho realizado pela comissão e reafirmou a necessidade de se utilizar os canais institucionais 
para a resolução dos conflitos internos. Quando questionado à plenária qual seria o problema que aconteceu, o 
Professor Fernando Motta explicou que vem sofrendo ameaças há algum tempo. O Professor Paulo Mello reafirmou 
que providências devem ser tomadas, mas que a comissão não, de forma alguma, analisar ou considerar tais questões 
durante a realização do concurso. Encerrada a discussão, o Professor Junior colocou o resultado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. 8– Relatório Final do Curso de Extensão “O que é Socialismo?” – Professora 
Dayani Cris de Aquino– O Professor Fernando Motta Correia leu seu relato em que detalha o referido relatório de 
curso de extensão. O Curso aconteceu entre 15/08/2016 e 26/09/2016, com carga horária de 15 horas, e 60 vagas 
divididas entre alunos, servidores e comunidade externa. Ao final do curso 38 participantes estão aptos a receber o 
certificado, porém 03 desses não informaram o CPF para a emissão. O curso contou com a participação dos 
professores Demian Castro, Francisco Paulo Cipolla e Claus Magno Germer como ministrantes e a professora Dayani 
que além de ministrante foi a coordenadora. Nenhum dos colaboradores receberam remuneração, bem como não foi 
cobrada taxa de inscrição, não gerando assim qualquer receita ou despesa. Diante do exposto o professor Fernando 
foi favorável ao relatório de extensão. A plenária foi unanime na aprovação. 09- Considerações O professor Junior 
abriu a palavra à plenária para considerações finais, momento em que o Professor Adilson Volpi expressou sua 
preocupação com a situação levantada no momento do resultado do teste seletivo, insistiu na necessidade da busca 
por mecanismos de proteção contra tais ameaças e afirma que não sai tranquilo desta reunião. A Professora Carolina 
Bagattolli propôs que a chefia busque apoio com o jurídico da Universidade para esclarecimentos. O Professor Junior 
colocou a chefia do departamento à disposição para ajudar no que for necessário e na busca de alternativas para 
resolução do problema. 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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