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Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 Chefia do Departamento 
solicitou que os Professores informem ao Departamento as datas das Provas, que devem ser publicadas, em 
cumprimento às normas da UFPR. Informou sobre a utilização do SEI, que é responsabilidade de cada servidor abrir 
os processos de seu interesse e que o Departamento pode auxiliar nas dúvidas que aparecerem até que todos estejam 
adaptados. Solicitou que os Professores preenchessem novamente o PIT com referência ao ano de 2017. A Professora 
Angela também deixou registrado em plenária a preocupação com o comportamento e o relacionamento aluno-
professor, salientou a importância do respeito na comunidade acadêmica e relembrou o evento em que o pai de uma 
aluna tentou agredir um professor sem qualquer razão. A Coordenadora do Curso, Professora Carolina Bagattolli, 
informou que finalizou a programação da Semana do Calouro, que será realizada em conjunto com o Departamento, 
nos dias 22 e 23/02. O Aluno Luis Eduardo de Souza Lelis, do CACE, informou sobre a troca de conselheiros do 
CACE, conforme e-mail com ofício encaminhado ao Departamento, Fernando Muller e Mario Sergio Stefanelli Faria 
foram substituídos por Antônio Jorge Loyola Menezes e Gessika Avelar. O aluno ainda complementou que o CACE 
está organizando um banco de dados e solicita informações dos professores que ofertam cursos/eventos de extensão e 
iniciação científica. A professora Carolina Bagattolli sugeriu solicitar as informações à PROEC e à PRPPG que são 
os órgãos que gerenciam tais ofertas. A coordenadora lembrou ainda da possibilidade dos alunos participarem como 
voluntários no iniciação científica e no PVA (Programa de Voluntariado Acadêmico). A aluna Maria Resende, do 
CACE, informou que já estão organizando a semana acadêmica que deverá acontecer entre 14 e 18 de agosto e 
solicitou aos professores que incluíssem tais datas em seus planejamentos para que também possam participar dos 
eventos. A Professora Angela informou que a JR Consultoria, empresa Junior que integra os alunos do Setor, 
encaminhou um formulário para que os professores que tenham interesse em colaborar de alguma forma com a 
empresa, se manifestem. A professora Carolina informou que traria os nomes para a composição do Colegiado, mas 
de acordo com o Regimento, os membros são escolhidos pelo Departamento. Informou que manterão os membros 
anteriores para a próxima reunião devido a sua proximidade e que votarão na próxima Departamental a nova 
composição. O aluno representante, Luis Lelis, solicitou que o aluno Kelvin permanecesse na reunião como ouvinte 
visto que não é conselheiro. A professora Angela sugeriu apreciação pela plenária visto que não é um procedimento 
comum, momento em que o aluno Felipe Pereira questionou a publicidade dos atos da administração, recebendo 
como resposta que as atas de todas as reuniões estão à disposição para consulta. O professor Huascar questionou se 
antes de sugerir e trazer o aluno à plenária o Cace buscou se informar na legislação e no Regimento da UFPR, pois 
não há previsão de participação de outras pessoas que não Docentes e Representantes discentes devidamente 
aprovados. O aluno Felipe questionou o fato das reuniões dos conselhos superiores serem filmadas e o Professor 
Marcelo confirmou e complementou informando que o fato de ser filmada não abre a possibilidade de participação de 
pessoas alheias. A Professora Angela lembrou que há a possibilidade de pessoas fazerem informes pontuais e depois 
se retirarem, desde que sejam assuntos pertinentes. Por fim a professora Iara Lima sugeriu que o aluno se retirasse por 
não haver embasamento legal para sua permanecia, momento que o aluno Kelvin se retirou. Em continuidade aos 
informes, a Professora Raquel Guimarães comunicou que encaminhou ao Setor uma proposta em conjunto com 
outros professores, inclusive de outros cursos do Setor, e convida os demais professores a participarem, para levar 
adiante as atividades do NITS após a saída da Professora Ana Lúcia que está aguardando seu processo de 
aposentadoria. A Professora Ana Lucia renova sua satisfação em haver esse projeto por parte da Professora Raquel e 
demais interessados em assumir as atividades e dar continuidade no trabalho realizado pelo NITS. 2- Apreciação das 
Atas 182 RE e 421 RO – A professora Angela colocou em apreciação as Atas da 182ª Reunião Extraordinária e 421ª 
Reunião Ordinária. Sem qualquer ressalva, foram aprovadas por unanimidade. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – 
A chefe do Departamento apresentou as aprovações em caráter Ad Referendum: Afastamento no País do Professor 
Francisco Paulo Cipolla para participar como membro de banca de concurso para Professor Adjunto da UFBA, em 
Salvador/BA, entre 13 e 17 de março; Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia para participar de 
reunião de trabalho do seu projeto (Capes 0340/2016) na UNICAMP em São Paulo, no dia 09 de março; 
Afastamento no País da Professora Raquel Guimarães para participar do Congresso PISA E TALIS –OCDE: 
Utilização de Microdados, em São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2016. Afastamento no País da Professora Raquel 
Guimarães para participação em Workshop –Projeto Desafio da Nação, que acontecerá no dia 08 de março no IPEA 
na cidade do Rio de Janeiro; Afastamento no País da Professora Raquel Guimarães, entre 14 e 17 de fevereiro, para 
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apresentação de trabalho na mesa redonda Efeito escola/Efeito Professor, na Fundação João Pinheiro em Belo 
Horizonte/MG; Afastamento no País da Professora Raquel Guimarães para participar como banca em defesa de 
dissertação que acontecerá no CEDEPLAR/UFMG em Belo Horizonte nos dias 15 e 16 de fevereiro; Após 
apreciação dos afastamentos a plenária foi unanime na aprovação. 4 – Relatório de Curso de Extensão 
Universitária “Projeto de Expansão Industrial” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor 
Marcelo Luiz Curado leu seu parecer sobre o relatório do Curso Projetos de Expansão Industrial  que foi realizado 
entre 07/11 e 19/12/2016, contemplando o total de 40 horas, e oferecendo 40 vagas distribuídas entre alunos, 
servidores e comunidade. O professor Marcelo confirma a concordância do referido relatório com as resoluções 
vigentes, sendo favorável à aprovação. Mas sugeriu que no item  “Síntese das Atividades Desenvolvidas” seja 
descrito o total de alunos participantes e aprovados no curso. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade o 
relatório. 5 – Relatório de Evento de Extensão Universitária “Workshop “A segurança alimentar na 
perspectiva das políticas agrícolas, comerciais e de energia” – Professor Wellington da Silva Pereira – O 
Professor Huáscar Fialho Pessali relatou o item em questão, que trata de Relatório final do workshop oferecido pelo 
professor Wellington Pereira, realizado entre os dias 06 e 07/12/2016, com total de 10 horas, sendo ofertadas 40 
vagas, entre alunos servidores e comunidade. O professor Huascar foi de parecer favorável visto que o relatório está 
devidamente instruído.  A plenária aprovou o relatório por unanimidade. 6– Termo de Contrato entre UFPR e 
Fundação Perseu Abramo (Curso de Especialização em Políticas Públicas) – Professora Carolina Bagattolli – 
O Professor José Guilherme Silva Vieira relatou os dois processo abertos pela Professora Carolina, um contendo o 
Convênio a ser firmado com a Fundação Perseu Abramo e outro sendo o contrato entre a UFPR e a referida Fundação 
para abertura de turma do Curso de Especialização em Políticas Públicas, curso este já aprovado em reunião 
Departamental em novembro de 2015 e posteriormente pelas demais instâncias inclusive pelo CEPE em 2016. A 
Fundação Perseu Abramo pretende promover a capacitação de seus funcionários e para tanto é necessário realizar tal 
convênio para posterior assinatura de contrato, conforme regulamento interno da Universidade. A proposta contempla 
o valor final de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) para cobrir os gastos do curso, visto que não será 
cobrada mensalidade dos alunos. O valor pago pela fundação será distribuído, de acordo com as porcentagens 
estabelecidas na legislação, entre UFPR, FUNPAR, Departamento de Economia e pagamento da equipe técnica do 
curso, esta devidamente detalhada pelo professor José Guilherme, sendo composta pelos professores: Carolina 
Bagattolli (docente e Coordenadora do Curso em questão), Demian Castro, Fabiano Abranches Silva Dalto, Huascar 
Fialho Pessali, Walter Tadahiro Shima, todos deste Departamento, Professores José Ricardo Vargas de Faria e Noela 
Invernizzi Castillo, externos ao Departamento, e os professores Greiner Teixeira Marinho Costa e Renato Peixoto 
Dagnino, externos à UFPR. O professor Guilherme é de parecer favorável quanto a aprovação da equipe técnica, 
valores e carga horária do curso. A Professora Angela abriu a proposta para apreciação e discussão, momento em que 
a Professora Carolina pediu a palavra e salientou que a equipe técnica é a mesma já aprovada no processo de criação 
do Curso, em 2015, e o convênio não muda sua composição. Que escolheu como fiscal do convênio o Professor 
Fernando Motta Correia pela sua total desvinculação com o Programa de Pós-Graduação em Politicas Publicas. 
Lembrou ainda que a busca pela Administração Pública, direta e indireta, por cursos sobre Políticas Publicas é muito 
comum, independente de qualquer ideologia e posicionamento político-partidário. O professor Adilson Volpi 
questionou quanto a reserva de vagas para a comunidade universitária e a Professora Carolina informou que haverá a 
reserva, seguindo os preceitos legais, de 15% das vagas, também gratuitas, para pessoas não ligadas à fundação. O 
aluno Luis Lelis questionou a legalidade do convênio com uma Fundação externa e também questiona quanto a 
seleção, se será apenas para afiliados do PT. A professora Carolina salientou que todo o processo está devidamente 
instruído seguindo a legalidade, as resoluções e o regimento da UFPR que prevê a possibilidade de tal convênio. 
Quanto à seleção, ela esclarece que há a reserva de vagas para a comunidade universitária, sem ligação com a 
fundação, e que o Curso será responsável pela seleção técnica dos candidatos. O aluno Felipe Augusto Pereira 
solicitou vistas dos processos, inclusive do processo de aprovação da criação do curso, para análise formal, (no 
momento a professora Carolina informou os números dos processos). O professor Marcelo pede ao aluno que 
reconsidere a solicitação para não travar o processo visto que o relato do professor Guilherme contempla a legalidade 
da situação e ainda passará pela análise da assessoria jurídica. A professora Raquel também solicitou vistas dos 
processos. A professora Denise pediu que o aluno esclarecesse o motivo das vistas, pois ao que parecia não se tratava 
de questões formais. O Aluno Felipe declarou que se trata de necessidade de análise técnica e também diz respeito à 
ligação da Fundação com o Partido dos Trabalhadores-PT. Nesse momento a Professora Raquel pediu que fosse 
registrado em ata que se tratava de motivo político indicando o PT e o aluno questionou se a sua fala seria transcrita 
integralmente. A professora Raquel o questionou se havia dúvida quanto ao trabalho realizado pela técnica-
administrativa e a chefia do Departamento na confecção da ata, recebendo como resposta do aluno que ele duvidava 
da idoneidade da solicitação dela de incluir a fala na ata. A Professora Angela solicitou que fosse incluído em ata o 
fato de que o aluno questionou a idoneidade da servidora, da chefia e da professora. Após discussão com vários 
professores e alunos falando ao mesmo tempo, o aluno Felipe pediu desculpa pelo comentário anterior e disse que 
não tinha o direito de se referir daquela forma com a professora e reiterou que qualquer um que pediu a palavra para 
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persuadir sua decisão de vistas, não terá sucesso e está convencido que precisa analisar o processo. A Professora 
Angela informou oficialmente que as próximas reuniões serão gravadas. O professor Luiz Vamberto de Santana 
explicou a todos que, sendo o processo do curso aprovado pelo CEPE não há o que se questionar e que 
aparentemente o pedido busca o cerceamento do processo. Sugeriu ainda que os alunos vissem o processo no CEPE 
mas que retirassem o pedido, visto que o processo do convênio ainda não passou pela assessoria jurídica nem pela 
comissão de convênios. Nesse momento a Professora Angela relembrou ainda que a pauta da Reunião Departamental 
vazou nas redes sociais, que verificará quem o fez, pois gerou vários comentários indevidos. Informou também que a 
escolha do relator foi justamente pela total falta de ligação com o Curso de Politicas Públicas. Diante de tamanha 
discussão a professora Angela determinou que os pareceres de vistas sejam apresentados na próxima reunião 
Departamental. 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. 




