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Aos doze dias do mês de abril 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. 
Iniciada a reunião, foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – A Professora Angela, Chefe do Departamento que o 
Corecon consultou o Departamento para a indicação de 02 professores para participarem como banca julgadora das 
monografias encaminhadas no Prêmio Paraná de Economia. A professora Angela relembra aos professores que os 
afastamentos no país que não tiverem ônus deverão ser solicitados via formulário disponível no Departamento e não 
via SEI, conforme e-mail encaminhado pelo Departamento. A professora Carolina Bagattolli, Coordenadora, avisou 
sobre o edital do Programa de Orientação Acadêmica e solicitou que os professores indiquem o programa aos seus 
alunos.  2- Apreciação das Atas 184 e 185 RE e 423 RO – A professora Angela informou que foi realizada a 
correção na Ata 423, solicitada pelo Professor Eduardo Angeli que muito atentamente percebeu que faltava a 
indicação do nome do professor Mauricio Bittencourt no Afastamento no País (item 3.4), então colocou em 
apreciação as Atas das 184ª e 185 ª Reuniões Extraordinárias e 423ª Reunião Ordinária. Sem qualquer nova 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 José Felipe Araújo de Almeida para 
participar de Seminários em História e Metodologia da Economia e Apresentar palestra no Encontro Científico do 
programa de Pós-Graduação em Economia da UNESP, entre 26 e 27/04/2017, em São Paulo. Em sua substituição, 
indicou o professor Gustavo Pereira; 3.2 – Afastamento no País do Professor Fabiano Abranches Silva Dalto para 
palestrar na VIII Semana Acadêmica do Curso de Ciências Econômicas da UNESC em Criciúma/SC entre os dias 01 
e 03/05/2017, indicando a Profª. Iara Vigo como sua substituta; 3.3- Afastamento no País da Professora Terciane 
Sabadini Carvalho para participar do Seminário Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFJF, 
em Juiz de Fora/MG, entre os dias 26 e 28/04/2017. Durante o período de afastamento a Profª. Kênia ficará 
responsável pelos seus encargos didáticos; 3.4 - Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia para 
participação no 9º Encontro Internacional das Águas a ser realizado na Universidade Católica de Pernambuco – 
Unicap, em Recife, entre os dias 17 e 20/05/2017, tendo indicado a professora Angela para sua substituição. 3.5- 
Afastamento no País do Professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participar da 2ª Reunião Anual do 19º 
Conselho Diretor da SBE e Reunião do Conselho Deliberativo da ANPEC, na FGV no Rio de Janeiro, nos dias 30 e 
31/03/2017; 3.6 – Afastamento no País da Professora Carolina Bagattolli para participar de banca de Mestrado e 
seminário a serem realizados na FURB em Blumenau/SC, entre os dias 27 e 29/04/2017. Em votação a plenária foi 
unânime pela aprovação dos afastamentos que já haviam sido autorizados “ad referendum” pela chefia. 4 – 
Aprovação PIT- Planos Individuais de Trabalho de 2017 (Remanescentes) – A professora Angela  apresentou os 
PITs dos seguintes professores: Alexandre Alves Porsse, Armando João Dalla Costa, Carolina Bagattolli, Dayane 
Rocha de Pauli, Demian Castro, Denise Maria Maia, Francisco Paulo Cipolla, Iara Vigo de Lima, Igor Zanoni 
Constant Carneiro Leão, José Moraes Neto, Marcos Paulo Fuck, Rodrigo Leite Kremer, Terciane Sabadini Carvalho, 
Vinicius Klein, Walter Tadahiro Shima e Wellington da Silva Pereira. A professora Angela informou que analisou 
um a um os PITs apresentados e colocou a disposição da plenária para análise. Visto que ninguém se pronunciou, 
colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação dos PITs apresentados. 5 – Afastamento do País – 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O Professor Fabiano Abranches Silva Dalto leu seu relato em que 
detalha a solicitação de afastamento do país do Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez para participar do SOCIETY 
FOR THE ADVANCEMENT OF ECONOMIC SOCIOLOGY - 29th ANNUAL MEETING em Lion/França, entre 
os dias 27/06/2017 e 02/07/2017. O professor Victor indicou para sua substituição o professor Marcos Paulo Fuck. O 
Professor relator é favorável à solicitação em pauta e a plenária foi unânime pela aprovação. 6– Afastamento do País 
– Professora Terciane Sabadini Carvalho – O Professor Eduardo Angeli leu seu relato em que detalha a solicitação 
de Afastamento do País da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar da 20th Annual Conference on 
Global Economic Analysis na Purdue University, cidade de West Lafayette/EUA, entre os dias 05/06 e 11/06/2017. 
Foi indicada para sua substituição no período de afastamento a Professora Kênia Barreiro de Souza. O relator 
salientou que a solicitação se trata de afastamento com ônus limitado, porém a professora solicitante informou que 
recebeu minutos antes da Departamental a aprovação da sua solicitação de passagens e diárias pela Capes. Desta 
forma, ficou acordado em reunião que a professora deverá incluir novo formulário no processo, com a informação do 
ônus e seu comprovante, para então encaminharmos à Setorial. Em votação, a aprovação foi unânime. 7– 
Afastamento do País – Professora Iara Vigo de Lima – O professor Demian Castro, relator do processo, leu seu 
relato detalhando a solicitação de afastamento do país da professora Iara Vigo de Lima que participará do evento 
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intitulado “Da Escócia ao Sul do Mediterrâneo. O pensamento de Adam Smith através da Europa e além” que 
acontecerá na Universidade de Palermo, na cidade de Palermo na Itália. Durante o afastamento, no período de 04/07 
a 09/07/2014, o Professor Fabiano Abranches Silva Dalto ficará responsável pelos encargos da Professora Iara, em 
sua substituição. Diante do exposto, o relator se declara favorável à solicitação e em votação a plenária aprovou por 
unanimidade. 8– Redistribuição – Professor Gustavo Pereira da Silva – O Professor Wellington da Silva Pereira, 
relator da solicitação de redistribuição do Professor Gustavo Pereira da Silva, detalhou o histórico do processo, este 
iniciado a partir de carta encaminhada pelo professor solicitante ao Chefe do Departamento de Economia da 
Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, Professor Rodrigo Vilela Rodrigues, que passou a solicitação 
por plenária departamental e encaminhou o processo para as instancias superiores. O processo chegou à UFPR e foi 
encaminhado ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas que o remeteu a este Departamento para análise e apreciação 
quanto à solicitação em pauta. O professor Wellington detalhou toda a fundamentação legal da solicitação e que está 
devidamente instruído. Com a redistribuição do Professor Gustavo para a UFSCar, esta encaminhará um código de 
vaga de professor DE para o Departamento de Economia da UFPR como contrapartida. O professor relator se declara 
favorável ao pedido. Em apreciação pela plenária, o Professor Gustavo pediu a palavra e explicou seus motivos, de 
ordem pessoal, para tal solicitação. O professor Pulquério Figueiredo Bittencourt, após comentar quanto a falta que o 
colega fará, se dispôs a ficar responsável pelas disciplinas que normalmente ficam a cargo do professor Gustavo. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pela plenária. 9– Disciplina de Calculo e Álgebra Linear – A 
Professora Carolina Bagattolli, Coordenadora do Curso, contextualizou o problema pelo qual o curso tem passado 
com a disciplina de Cálculo com Álgebra Linear ofertada pelo Departamento de Matemática. O departamento de 
origem se negou a ofertar a disciplina no início do ano, bloqueando as matrículas dos nossos alunos, sob a alegação 
de ser uma ementa impossível de se cumprir. Em conversa com o chefe do Departamento de Matemática a Professora 
Carolina solicitou que a disciplina fosse ofertada nesse ano da maneira que sempre foi, mas que a partir do próximo 
ano o curso de Economia adequaria a ementa e o Programa da disciplina de forma que não abrangesse tanta matéria. 
O Departamento de matemática apresentou um rol de 04 disciplinas que poderiam ser ofertadas no lugar da CM426 
para análise. Foi então formada uma comissão pelos professores Marcos Hasegawa e Kênia de Souza para analisar e 
buscar uma proposta. A professora Kênia expos todo o trabalho de pesquisa e levantamento de dados que realizaram, 
bem como o comparativo com outras universidades e a carga horária das disciplinas de matemática/cálculo nos 
cursos de Economia. Na comparação, o Curso de Economia da UFPR é o que apresenta menor carga horária para as 
disciplinas de Matemática e afins. Desta forma a proposta apresentada pela comissão foi trocar a disciplina CM426-
Cálculo com Álgebra Linear (anual) de 120 horas pelas disciplinas CM301-Cálculo com uma variável real e CM302-
Cálculo com várias variáveis reais (semestrais), cada uma com 60 horas e para suprir as demais necessidades de 
conteúdo específico a disciplina SE339-Economia Matemática se tornaria obrigatória e seria ofertada nos horários 
vagos do 2º ano. Para a disciplina de Economia Matemática se tornar obrigatória será necessária a redução de carga 
horária de algumas disciplinas de 75 horas. A professora Carolina salientou que a vantagem de escolher a CM 301 e 
CM 302 é que os alunos reprovados poderiam cursar a disciplina em outros cursos em horários alterativos. Em debate 
na plenária foram levantados vários questionamentos entre eles os pré-requisitos e o fato de Economia Matemática 
ser ofertada em concomitância com disciplinas que dependeriam de seu conteúdo. As professoras Kênia e Carolina 
esclareceram as dúvidas levantadas e salientaram que a priori o fato de não ser aprovada a alteração pelas duas 
disciplinas apontadas, que são as que mais suprem a necessidade do curso, deixaria o próximo ano sem a disciplina 
de matemática, além disso as discussões sobre Economia Matemática, seu programa e professor responsável podem 
ser realizadas posteriormente, visto que não são item de pauta, bem como a redução da carga horária das disciplinas 
de 75 horas, que é função do colegiado. Desta forma, foi colocada em votação a proposta apresentada de trocar a 
disciplina CM426-Cálculo com Álgebra Linear (anual) de 120 horas pelas disciplinas CM301-Cálculo com uma 
variável real e CM302-Cálculo com várias variáveis reais (semestrais) e a inclusão de SE339-Economia Matemática 
no rol das disciplinas obrigatórias do Curso com redução de carga horária em algumas disciplinas de 75 horas a ser 
decidido pelo Colegiado, a plenária foi unânime pela aprovação.   10– Participação em Curso de Pós Graduação – 
Professores Carolina Bagattolli; Fabiano Abranches Silva Dalto; Demian Castro; Walter Tadahiro Shima; e 
Huáscar Fialho Pessali – O Professor Fernando Motta Correia fez um relato para cada professor que apresentou o 
Termo Individual de Participação em Projeto e o Plano Individual de Trabalho-PIT, porém como o objeto de 
apreciação é o mesmo, leu apenas as especificidades de cada um. No Termo Individual de Participação em Projeto da 
Professora Carolina Bagattolli foi declarado que ela não recebe outros valores em outras atividades e que pela 
participação como docente, por 1 hr/semana, no Curso de Especialização em Políticas Públicas perceberá o valor 
estimado em R$6.000,00 (sei mil reais) pelo período de 01/05/2017 a 30/11/2017. Além de docente a professora 
realizará a atividade de Coordenação do referido curso de Especialização, entre 01/05/2017 e 13/06/2018, atividade 
que declara não interferir em suas obrigações junto à Universidade e que perceberá o valor estimado em R$24.000,00 
(vinte e quatro mil reais). Os Professores Fabiano Abranches Silva Dalto, Demian Castro, Walter Tadahiro Shima e 
Huáscar Fialho Pessali apresentaram os respectivos Termos Individuais de Participação em Projeto, em que declaram 
não participarem de outros projetos e que disponibilizarão 1 hr/semana desenvolvendo atividades docentes, pelas 
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quais receberão o valor estimado de R$6.000,00 (seis mil reais), pagos em parcelas únicas a cada professor. Visto que 
os pedidos estão em conformidade com a legislação o professor relator é de parecer favorável. Em votação, os 
Anexos I “Termo Individual de Participação em Projeto” foram aprovados por maioria, havendo apenas um voto 
contrário. 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. 




