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Aos quatorze dias do mês de março 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, a professor Chefe do Departamento confirmou a presença de discentes 
distintos dos elencados como representantes nas plenárias Departamentais e solicitou que os alunos alheios se 
retirassem, porém o aluno Eduardo Lelis solicitou a palavra e leu a resolução 31/13-COUN que versa sobre a 
publicização das reuniões e decisões das instâncias deliberativas da Universidade Federal do Paraná e tem em seu art 
2º, inciso II a possibilidade de abertura das reuniões à presença de observadores, o que poderá ser restringido pela 
plenária se for necessário ao próprio funcionamento e operacionalização da mesma, caso que ocorreu nesta reunião, 
visto que os professores não tinham lugares vagos e a sala de reuniões do Departamento tem espaço restrito. Os 
alunos se levantaram, porém continuaram na porta acompanhando a reunião. O Professor João Basílio pede questão 
de ordem quanto ao fato de que não foi apresentada até o momento a ata da votação do Centro Acadêmico, bem 
como data de mandato. A aluna Maria se retirou da sala e logo retornou com o documento. Depois de resolvida a 
questão, foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – 1.1-A Chefia do Departamento comentou ocorrido com a sala de 
Reuniões do Departamento após o feriado de Carnaval, que foi encontrada com as janelas abertas e os equipamentos 
ligados. Pediu que colaborem com o uso moderado e consciente do bem público para que não seja necessária a 
restrição do uso da sala. 1.2- A chefia informou que o site do Departamento está em vias de finalização e que os 
coordenadores e demais chefias do Departamento já tiveram acesso para análise e sugestões. Logo encaminhará o 
link aos professores para que também possam sugerir melhorias e avaliar as informações lá dispostas. 1.3- Sobre as 
obrigações regimentais dos professores, a chefia relembra da necessidade do preenchimento do PIT-Plano Individual 
de Trabalho. Salientou que devido ao correto preenchimento do PIT 2016 foi possível repassar as informações 
solicitadas na planilha da CGU em tempo mínimo. Além do PIT, foi solicitado que os professores repassem ao 
Departamento as datas das provas de suas disciplinas para que sejam devidamente publicadas, em acordo com as 
resoluções da Universidade. 1.4- Quanto ao SEI a professora Angela pede que ao incluírem documentos em seus 
processos, os professores não assinem até que tenham passado pela instancia de Plenária Departamental, pois após a 
assinatura não há mais possibilidade de edição ou exclusão do documento. 1.5- A Coordenadora, Carolina Bagattolli 
informa, apenas para a ciência dos membros do Departamento que saíram as notas do ENADE 2015 e há diferença 
entre as notas do curso diurno e noturno. O curso do diurno recebeu a nota 4 e o curso noturno recebeu a nota 3. 
Assim que possível irão compilar todas as informações e apresentar relatórios com todos os dados relevantes para 
análise e discussão sobre a necessidade de melhorias. 1.6- A Professora Carolina consulta o Departamento quanto à 
informação sobre a greve do dia 15 de março, que afetará o serviço de transporte coletivo, dificultando a ida dos 
alunos para a aula. A professora Angela informou que não tem competência para suspender as aulas, porém que 
respeitará a decisão dos professores que aderirem à greve e pede flexibilidade e compreensão na contabilização das 
faltas no dia da greve. 1.7- A Professora Carolina finaliza solicitando que o item referente ao Curso de Pós 
Graduação tenha regime de urgência na votação. 1.8- Foi concedida a palavra ao aluno Felipe Pereira que leu o seu 
pedido de desculpas, em especial à professora Raquel pela forma como se expressou e todo o ocorrido na última 
reunião departamental, exaltou a importância da figura da mulher dentro do Setor, Coordenação e Departamento de 
Economia. A professora Angela declarou não estar confortável nem satisfeita com o pedido de desculpas do aluno, 
que não foi direcionado à ela nem à servidora técnica-administrativa. 1.9- O aluno Eduardo Lelis entregou à chefia do 
departamento a autorização para desconto em folha de pagamento do dia de serviço que perdeu por estar na reunião 
departamental, disse que se faz necessário visto ser servidor comissionado do Governo do Estado. Além disso, 
informou que na data de ontem, 13 de março, os alunos elegeram os representantes de cada turno e os nomes serão 
informados por ofício. 1.10- O aluno Lelis solicita a colaboração dos professores que queiram participar de mesa 
redonda a ser realizada no dia 27 de março sobre a Reforma Previdenciária. 1.11- A coordenação pede a palavra 
novamente para comunicar aos interessados que será aberto o processo seletivo para Tutor do PET Economia, uma 
vez que o Professor Marco Antônio Ribas Cavalieri, atual tutor assumiu a Pró-reitoria de Administração. A comissão 
formada pela Professora Raquel, Dayani Cris e um professor do PET Química está trabalhando para a publicação do 
edital.1.12 – O Professor Alexandre Porsse, Coordenador do PPGDE, informa que no adia 24 será realizada aula 
magna com o economista Samuel Pessoa no programa de pós-graduação e estão todos convidados. 1.13 - A aluna 
Maria pede informações sobre as turmas de projetos e os problemas com as matrículas, pois os alunos querem retorno 
do Cace. A Chefe do Departamento informou que quem decide a alocação de professor é o Departamento e já está 
determinado, inclusive no sistema, não havendo possibilidade de alteração. Informou que os alunos conseguiram se 
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matricular em turnos diferentes e que solicitou a regularização, pois todo o planejamento didático da disciplina seria 
prejudicado pela discrepância do tamanho das turmas. Salienta ainda que o assunto não se refere à plenária. A 
Professora Carolina Bagattoli, coordenadora do curso, informou que não há o que ser questionado pelos alunos das 
turmas de Elaboração e Análise de Projetos, visto que ela já tratou pessoalmente e esclareceu o ocorrido com todos os 
alunos que a procuraram. Finalizados os informes a professora Angela colocou em votação o pedido de regime de 
urgência solicitado pela Professora Carolina Bagattolli, para o processo do Curso de Pós Graduação. Em votação, o 
pedido foi aprovado por maioria, recebendo 05 votos contrários. A Professora Angela solicita a inclusão de pauta de 
dois assuntos: Proposta de Curso de Extensão da Professora Dayani Cris de Aquino e 3ª Etapa da avaliação do 
Estágio Probatório da Professora Raquel Guimarães. Em votação as inclusões de pauta foram aprovadas por 
unanimidade. 2- Apreciação das Atas 183 RE e 422 RO – A professora Angela colocou em apreciação as Atas da 
183ª Reunião Extraordinária e 422ª Reunião Ordinária. Sem qualquer ressalva, foram aprovadas por unanimidade. 3 
– Aprovações “Ad Referendum” – A chefe do Departamento apresentou as aprovações em caráter Ad Referendum: 
3.1- Afastamento no País do Professor João Basílio Perima Neto para participar do I Fórum de Macroeconomia 
Aplicada a ser realizado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, entre os dias 26 e 29 de abril do corrente 
ano; 3.2- Afastamento no país da Professora Carolina Bagattolli para ser membro de banca de dissertação de 
mestrado na Unicamp, em Limeira/SP, nos dias 03 e 04 de março; 3.3- Afastamento no país do Professor Junior Ruiz 
Garcia para participar do Seminário “Capitalismo e Meio Ambiente, crescimento zero e desenvolvimento 
sustentável” que será realizado no dia 27 de março, em Campinas/SP, na Unicamp; 3.4- Afastamento no país do 
Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para organização do 45º Encontro Nacional de Economia (ANPEC), em 
Natal e em Salvador, entre os dias 06 e 09 de março. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade todas as 
aprovações “ad referendum” realizadas pela chefia do departamento. 3.5- A Professora Angela informou que o 
Professor Armando João Dalla Costa está afastado para Pós-Doutorado em São Paulo, solicitou um Afastamento do 
País, ao qual foi dada aprovação em caráter “ad referendum” devido ao curto prazo entre a abertura do processo de 
solicitação e a data da viagem. Desta forma a professora Angela designou o Professor Gustavo para relatar o referido 
afastamento do país para apreciação de sua aprovação pela plenária, que se segue: O professor Gustavo Pereira da 
Silva leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do País do Professor Armando João Dalla Costa para 
participar do IX Colóquio do Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales ae História Economica, na Facultad 
de Ciências Economicas de la Universidad de Buenos Aires, na Argentina, no período de 21 a 24 de março de 2017, 
O professor Gustavo detalhou os documentos apresentados no pedido e informou que o processo voltou da 
PROGEPE solicitando a inclusão de comprovação do auxílio, que foi elaborada e assinada pelo PPGDE no dia 13 de 
março e será anexada ao processo no SEI. Considerando que a solicitação está em concordância com as normas 
regimentais, o professor Gustavo é de parecer favorável à autorização. Em votação a plenária foi unânime pela 
aprovação. 4 – Aprovação PIT- Planos Individuais de Trabalho de 2017 – A professora Angela salientou, além do 
fato de vários professores não terem cumprido o prazo determinado pelo Departamento para a entrega do PIT, os 
vários erros encontrados no preenchimento no formulário desse ano. Os PITs que dependam de correção e os que 
serão entregues a partir desta data serão aprovados em próxima reunião departamental. Por hoje foram votados aos 
PITs entregues corretamente, sendo eles: Adriana Sbicca Fernandes, Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Dayani 
Cris de Aquino, Eduardo Angeli, Fabiano Abranches Silva Dalto, Fernando Motta Coreia, Gustavo Pereira da Silva, 
Huascar Fialho Pessali, José Felipe Araújo de Almeida, Jose Guilherme Silva Vieira, Junior Ruiz Garcia, Kênia 
Barreiro de Souza, Luiz Vamberto de Santana, Marcos Minoru Hasegawa, Mauricio Vaz Lobo Bittencourt, Raquel 
Rangel de Meireles Guimarães e Victor Manoel Pelaez Alvarez. A plenária votou unanimemente pela aprovação dos 
PITs apresentados corretamente. 5 – Afastamento do País – Professor Vinicius Klein – O Professor Alexandre 
Alves Porsse leu seu relato em que detalhou todos os documentos anexados ao processo SEI 23075.159488/2017-69 
pelo professor solicitante. O afastamento trata-se de participação em reuniões técnicas que acontecerão entre 10 e 21 
de maio de 2017, no Conselho do Harris School of Public Policy da Universidade de Chicago. O afastamento é com 
ônus limitado, em que o professor perceberá apenas seus vencimentos, sem nenhuma ajuda de custo ou auxilio. O 
professor Vinicius indica, para sua substituição, o Professor Rodrigo Leite Kremer. O Professor relator é favorável à 
solicitação em pauta e a plenária foi unânime pela aprovação. 6– Projeto de Pesquisa “Economia e Complexidade” 
– Professor João Basílio Pereima Neto – O Professor Marco Minoru Hasegawa leu seu relato em que detalha o 
projeto apresentado pelo Professor João Basílio, cujo objetivo é trazer contribuições teóricas à ciência econômica a 
partir da ciência da complexidade. O projeto apresenta aos objetivos e metas, a metodologia aplicada e as principais 
contribuições cientificas ou tecnológicas da proposta, além do cronograma dos trabalhos. O Professor Hasegawa é 
favorável à aprovação do Projeto de Pesquisa apresentado, pela sua relevância na área de pesquisa e a possibilidade 
de interação com outros pesquisadores internos ou externos à UFPR. Em votação, a aprovação foi unânime. 7– 
Aproveitamento de Candidato Remanescente de Teste Seletivo para Professor Substituto – Economia 
Internacional – A Chefia do Departamento relatou a plenária a informação que recebeu do Professor Paulo Mello 
Garcias, que pretende solicitar sua aposentadoria no mês de abril deste ano, desta forma, diante dos demais pedidos 
de aposentadoria e do fato dos contratos de substituto dos Professores Francisco Adilson Gabardo e Guilherme 
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Alexandre Tombolo não poderão ser renovados por já estarem completando os 02 anos de duração máxima, faz-se 
necessário a contratação de mais um professor Substituto e será o mais sensato realizar tal contratação nesse 
momento, prezando pela economicidade, visto que o Teste Seletivo para Professor Substituto em Economia 
Internacional ainda encontra-se válido e refere-se à área que especificamente ficará desfalcada com a saída do 
Professor Paulo. A professora Angela salientou que temos duas vagas que poderiam ser preenchidas por professores 
substitutos, que são as dos Professores Marcos Antônio Ribas Cavalieri que assumiu a Pró-reitoria de Administração 
e José Gabriel Porcile Meireles que está cedido. O Professor José Guilherme questionou o porquê de chamar apenas 
um substituto se há duas vagas. A chefia explicou que além do substituto, foi convocado o Professor Paulo Jacinto, 2º 
colocado no concurso para Professor Titular, que assumirá nos próximos dias. Desta forma, não será necessário 
chamar dois substitutos, quando apenas um será ao suficiente para as atuais necessidades do Departamento. Diante do 
exposto a plenária votou e aprovou. 8– Apresentação de Vistas de Processo “Termo de Contrato entre UFPR e 
Fundação Perseu Abramo e Curso de Especialização em Políticas Públicas” – A professora Angela, chefe do 
Departamento, passou a palavra para o aluno Felipe Augusto de Araújo Pereira que leu o seu relatório/parecer, anexo 
a esta ata. Diante do exposto pelo aluno, o Professor Alexandre Porsse comenta que há certa confusão entre aplicar 
os princípios da Administração Pública, aos quais estamos todos sujeitos, e em transmitir tais princípios num curso 
para uma fundação com outros fins. Com a palavra o Professor José Guilherme releu seu parecer, que já havia sido 
apresentado na 422ª Reunião Ordinária Departamental, que também segue anexo. Neste momento o aluno Eduardo 
Lelis solicita a palavra, elogia a formatação do referido curso de pós-graduação fez considerações em relação ao 
parecer do colega e leu um e-mail do Setor de Ciências Sociais Aplicadas em que constam recomendações quanto à 
criação e disponibilização de Cursos de Pós-Graduação, anexo a esta ata. O professor Alexandre Porsse levanta a 
possibilidade de haver ingerência por parte do Setor, visto que o assunto ainda encontra-se em âmbito departamental. 
O Professor questiona ao aluno Felipe se o Principio da Impessoalidade, muito abordado durante sua fala, está sendo 
respeitado em seu parecer. O referido aluno replica se há questionamento quanto à idoneidade de seu parecer e o 
Professor Alexandre assegura que se trata tão simplesmente de uma pergunta e o aluno responde apenas que sim. 
Neste momento a Professora Raquel diz ao aluno Felipe Pereira que não gostaria que ele ficasse mandando beijos 
durante a reunião e solicita à Chefia do Departamento que tal ocorrência conste em ata além de pedir o 
prosseguimento do P.A.D. solicitado após as ocorrências da última reunião departamental. A Professora Angela toma 
a palavra e sugere que sejam realizadas as votações do parecer do aluno Felipe Pereira e do parecer do Professor José 
Guilherme Vieira separadamente. O aluno Eduardo Lelis questiona o fato de ter sido solicitada a vista do processo 
pela Professora Raquel na ultima reunião e a Professora Angela esclarece que de acordo com o regimento, só é 
possível a solicitação de uma vista de um determinado processo em cada reunião e a professora Raquel poderia pedir 
a vista nesta reunião se achasse necessário. Após o esclarecimento, a chefe do Departamento colocou em votação o 
parecer do aluno Felipe que recebeu 26 votos contrários, sendo assim não aprovado pela plenária. Em votação, o 
parecer do Professor José Guilherme recebeu 08 votos contrários, desta forma, aprovado por maioria da plenária. O 
aluno Eduardo Lelis questionou se os professores que fazem parte do corpo docente do curso de Pós-Graduação em 
questão poderiam votar e o Professor Luiz Vamberto, decano do curso, esclarece que em âmbito departamental eles 
podem votar normalmente. O professor Fabiano pediu a palavra e se posicionou desconfortável com a situação 
descrita pela professora Raquel e que gostaria que tanto as professoras, como as alunas presentes se manifestassem. A 
Aluna Maria informou que mesmo estando de frente para o aluno Felipe não conseguiu ver a ação descrita pela 
professora Raquel, momento em que vários membros da plenária falavam ao mesmo tempo e foi questionado sobre 
haver testemunha do fato, então o professor Fernando Motta se declarou como testemunha, tendo visto o aluno 
mandando beijo para a professora Raquel. O professor Alexandre ressalta que já havia ocorrido o desrespeito por 
parte do mesmo aluno na reunião anterior e que medidas devem ser tomadas. A Professora Angela encerrou a 
discussão e passou para o próximo item da pauta. 9– Proposta de Curso de Extensão Universitária “Teoria e 
História do Socialismo”- Professora Dayani Cris de Aquino – O Professor Fernando Motta Correia relatou a 
proposta de curso de extensão apresentada pela Professora Dayani Cris de Aquino, que oferecerá, pelo segundo ano 
consecutivo, o curso Teoria e história do Socialismo, que neste ano será realizado entre os dias 15/05 e 05/06, com 
carga horária total de 16 horas. Serão oferecidas 75 vagas, sendo as inscrições gratuitas. O curso contará com a 
participação dos Professores Francisco Paulo Cipola e Claus Magno Germer, além da própria professora Dayani 
Aquino. O professor Fernando é de parecer favorável uma vez que o processo está em conformidade com as 
resoluções e pela relevância do tema apresentado. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação da proposta. 
10– 3ª Etapa do Estágio Probatório – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O Professor Walter 
Tadahiro Shima, presidente da comissão de avaliação de estágio probatório, composta também pelos professores 
Armando Vaz Sampaio, deste Departamento e Sandra de Fátima Santos do Departamento de Ciência e Gestão da 
Informação, relatou a plenária os resultados alcançados pela Professora Raquel, que recebeu diversos elogios de suas 
chefias, bem como dos alunos e teve como nota final 96 pontos. O professor Shima informou que no quesito 
produtividade a professora recebeu nota máxima, pois além de ter carga horária na graduação, ainda leciona nos dois 
programas de pós-graduação em disciplinas distintas. Os professores Alexandre Porsse e Fabiano Dalto, 
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coordenadores do PPGDE e PP Politicas Públicas, respectivamente, destacaram a competência e o empenho da 
Professora Raquel na realização de suas atividades. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação do relatório 
de avaliação de estágio probatório apresentado. O Professor Alexandre pediu uma salva de palmas para a professora 
Raquel, sendo atendido prontamente por todos os presentes. Informe Final - Depois de finalizados todos os itens de 
pauta, a professora Angela fez seu último informe em que solicitou a atenção dos professores quanto ao lançamento 
de notas das disciplinas de Monografia. Em SE070-Monografia I o professor atribui nota de acordo com o trabalho 
realizado pelo aluno durante o semestre. Na SE071-Monografia II quem atribui a nota é a Banca, então caso o aluno 
não realize a defesa da monografia a nota deve ser 0 (zero). Nesse semestre aconteceram vários casos de professores 
lançando nota para Monografia II sendo que o aluno não defendeu o que não poderia acontecer. Havia alunos na lista 
de formandos em decorrência desse erro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, 
eu, Laís de Lima Rocha, a secretariei a reunião 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. 




