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Aos dez dias do mês de maio 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, o Curso 
de Extensão Jogos de Industria do Professor Wladimir foi incluso na pauta. A Professora Angela apresentou os novos 
professores Paulo de Andrade Jacinto e Pedro Costa Einloft, então foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – A professora 
Angela informou sobre o lançamento do novo site do Departamento. O professor Alexandre acrescentou que a PRPPG está 
instruindo o PPGDE quanto ao site do programa e logo será disponibilizado. A professora Raquel informou à plenária 
quanto à situação precária da Revista de Economia e seu possível encerramento. Os coordenadores das Pós-graduações, 
PPGDE e Políticas Públicas, informaram a inviabilidade de utilização de recursos devido às limitações legais, mas que 
verificarão no que podem auxiliar. O professor Maurício informou que a Anpec Sul acontecerá na PUCRS entre os dias 25 
e 27 de julho em Porto Alegre.  2- Apreciação da Ata 424 RO – A professora Angela colocou em apreciação a Ata da 
424ª Reunião Ordinária. Sem qualquer ressalva, foi aprovada por unanimidade. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – A 
chefe do Departamento apresentou as aprovações em caráter Ad Referendum: 3.1- Afastamento no País do Professor Walter 
Tadahiro Shima para participar de Reunião de Trabalho no BNDES, no Rio de Janeiro, no dia 04 de maio. Por ser apenas 
um dia e não contemplar dia de aula da sua disciplina, o professor não apresentou substituição; 3.2 – Afastamento no País 
da Professora Terciane Sabadini Carvalho para participar de banca de concurso em Economia Regional e Urbana na 
UFRRJ em Seropédica/RJ, nos dias 04 e 05 de maio. Em sua substituição foi indicada a professora Kênia de Souza; 3.3- 
Afastamento no País da Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar de banca de qualificação de 
mestrado na UFMG, em Belo Horizonte, no dia 05 de maio. Seus encargos didáticos ficaram sob responsabilidade do 
professor Alexandre Porsse; 3.4 – Afastamento no País do Professor Gustavo Pereira da Silva para participar do XXII 
Encontro Nacional de Economia Política a ser realizado na UNICAMP, em Campinas/SP, entre os dias 29 de maio e 03 de 
junho. O processo foi aberto via Sei visto que há solicitação de pagamento de diárias pela UFPR. 3.5- Afastamento no País 
da Professora Kênia Barreiro de Souza que participará do II Encontro de Economia Aplicada de Sergipe, em Aracajú/SE, 
entre os dias 07 e 12 de julho. A solicitante indicou a professora Terciane para sua substituição no período do afastamento; 
3.6 – Afastamento no País do Professor Junior Ruiz Garcia para participar do 55º Encontro da Sociedade Brasileira de 
Economia, Administração e Sociologia Rural-SOBER, que acontecerá na Universidade de Santa Maria/RS entre os dias 30 
de julho e 03 de agosto. O professor indicou a Professora Angela para sua substituição. Em votação a plenária foi unânime 
pela aprovação dos afastamentos que já haviam sido autorizados “ad referendum” pela chefia. 4 – Afastamento do País – 
Professor José Felipe Araújo de Almeida – O professor Eduardo Angeli leu seu relato em que descreve a solicitação de 
Afastamento do País do Professor José Felipe que participará da History of Economics Society Conference apresentando o 
trabalho intitulado "Understanding Clarence Ayres through Ayres-Knight correspondence". A Conferência acontecerá em 
Toronto no Canadá, na History of Economics Society e o afastamento se dará entre os dias 20 e 27 de junho. Neste período 
o professor solicitante será substituído pelo professor Gustavo Pereira da Silva. O relator do processo foi de parecer 
favorável à solicitação, que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 5 – Proposta de Curso de Extensão “Introdução 
ao R”- Professor João Basílio Pereima Neto – O professor José Felipe Araújo de Almeida detalhou a Proposta de Curso 
de Extensão Universitária intitulado “Introdução ao R” encaminhado pelo Professor João Basílio. O curso contemplará 4 
encontros de 4 horas cada, entre os dias 23 e 30 de maio, com carga horária prática e teórica. Serão ofertadas 40 vagas 
distribuídas entre alunos, servidores e comunidade. Não há previsão de receitas ou despesas. O Professor relator recomenda 
em seu parecer a alteração do formulário quanto à unidade de origem do curso, que não pode ser um programa de pós-
graduação e sim um departamento, bem como a alteração da frequência mínima, que é prevista em resolução, para 80%. Em 
votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 6– Proposta de Curso de Extensão “Economia e Complexidade: Agent-
Based Modeling” – Professor João Basílio Pereima Neto – A professora Kênia Barreiro de Souza relatou a Proposta de 
Curso de Extensão, apresentada pelo professor João Basílio, intitulada “Economia e Complexidade: Agent-Based Modelig” 
que será realizado entre 26 e 30 de junho, com carga horária total de 20 horas. Serão disponibilizadas 40 vagas entre 
alunos, servidores e comunidade. Não há previsão de receitas e despesas na proposta apresentada. Por estar de acordo com 
as resoluções a relatora foi favorável à proposta. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade. 7– Solicitação de 
Realização de Atividades Esporádicas – Professor Junior Ruiz Garcia – A professora Raquel Rangel de Meireles 
Guimarães leu seu relato em que descreve a solicitação e documentação apresentada pelo professor interessado. Trata-se de 
convite para consultoria e realização de estudos analíticos sobre o papel das importações nos ganhos de produtividade da 
agricultura brasileira junto ao Banco Mundial. O período de contrato será compreendido entre 08 de maio e 23 de junho de 
2017, com total de 56 horas divididas em 08 horas semanais, limite este dentro dos padrões estabelecidos nas normas 
internas e legislação vigente. O resultado do trabalho deverá ser a confecção de um relatório e a participação em workshop, 
que acontecerá em Brasília/DF. A remuneração prevista é de R$15.000,00 (quinze mil reais). Após análise detalhada da 
solicitação e verificação da concordância com a legislação, a professora relatora é de parecer favorável. A Plenária aprovou 
por maioria de votos, havendo uma abstenção. 8– Proposta de Curso de Extensão “Jogos de Industria” – Professor 
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José Wladimir Freitas da Fonseca – A professora Dayani Cris de Aquino relatou a proposta apresentada pelo Professor 
José Wladimir, que trata de curso de extensão denominado “Jogos de Industria” que disponibilizará 50 vagas distribuídas 
entre servidores, alunos e comunidade. O curso terá 40 horas, entre prática e teoria e será realizado entre 07 de agosto de 25 
de setembro de 2017. Não estão previstas receitas ou despesas. Por estar devidamente instruída, a relatora foi favorável à 
proposta, sendo esta aprovada pela plenária por unanimidade de votos. 9– Abertura de Concurso Público para Professor 
Adjunto para vaga oriunda de aposentadoria – A Professora Angela, chefe do Departamento, expôs a situação da vaga 
que surgiu em decorrência da aposentadoria da professora Ana Lucia Jansen de Mello de Santana e deverá ser preenchida 
com certa urgência visto a instabilidade nas contratações e possível perda da vaga. Além desta, há a possibilidade de 
abertura de novas vagas oriundas das aposentadorias dos professores Adilson Volpi e Paulo Mello que já abriram seus 
processos, bem como do professor Luiz Vamberto que se declarou propenso a não continuar após o encerramento deste 
semestre e as redistribuições, já solicitadas, dos professores Wellington Pereira e Gustavo Silva. A professora Angela, ao 
longo da última semana, abriu um processo no SEI para consulta junto às coordenadoras do curso de graduação, bem como 
aos coordenadores dos programas de pós-graduação quanto às áreas mais demandadas no momento. Em resposta ao 
processo, o PP Políticas Públicas informou que não foi possível consultar seu colegiado para realizar indicação de possível 
área de necessidade, mas solicita a aceitação de candidatos com Doutorado em Políticas Públicas no concurso. O PPGDE 
também optou por não manifestar demanda específica, visto o curto espaço de tempo para consultar seu colegiado, mas 
recomendou a priorização das áreas de maior carência do curso de graduação. A Coordenação do Curso de graduação 
indicou a área de conhecimento em Economia Financeira para que o(a) docente contratado(a) possa atuar nas disciplinas de 
Análise de Investimentos, Análise Econômico Financeira e Elaboração e Análise de Projetos. A professora Angela 
apresentou à plenária um mapa de alocação dos professores nas disciplinas, que apresenta a disciplina de Análise e 
Elaboração de Projetos como  a mais carente de docente, visto que temos apenas um professor efetivo alocado. Quando 
aberta a discussão, a chefia foi questionada sobre a validade do concurso que selecionou a professora Kênia Barreiro de 
Souza, que informou que o concurso está com prazo de validade vigente, porém a plenária deve decidir sobre o 
aproveitamento se houver necessidade na área. Foi questionado quanto à pressa na decisão de realização de concurso para 
essas cinco vagas, o que foi esclarecido pela chefe do departamento é que está se discutindo a vaga que está aberta e, se a 
plenária futuramente achar interessante, poderão ser aproveitados os nomes dos aprovados remanescentes neste concurso 
para nomeação nas outras vagas. Foram apresentadas propostas tanto quanto à área (Economia Financeira ou Economia 
Monetária e Financeira), como à formação dos candidatos, que poderia incluir Engenharia da Produção, Políticas Públicas, 
Contabilidade, Administração. Parte da plenária se posicionou contrária à aceitar doutorado em Políticas Públicas, visto que 
não é considerado um curso de Economia, assim como parte se posicionou favorável à aceitação por terem conhecimento 
em Economia e possibilidade de candidatos com bons currículos poderem participar. Ao final da discussão, foram propostas 
duas áreas de conhecimento para o concurso, sendo “Economia Monetária e Financeira” e “Economia Financeira”, esta 
última aprovada por 20 votos a 10. Foram colocadas as seguintes propostas para a formação dos candidatos: Proposta 01: 
Economia, Administração, Engenharia de Produção e Políticas Públicas; Proposta 02: Economia, Administração e 
Engenharia de Produção. Em votação a plenária decidiu pela proposta 02, com 14 votos a 13 e duas abstenções. Definidas a 
área e a titulação, foram apresentados os seguintes nomes de professores para comporem a comissão interna do concurso: 
Fernando Motta Correia, José Guilherme Silva Vieira, José Wladimir Freitas da Fonseca, Alexandre Alves Porsse, Marcos 
Minoru Hasegawa e Kênia Barreiro de Souza, e após o voto de  cada membro da plenária em 03 nomes, ficou decidida a 
seguinte composição: Titulares: Fernando Motta Correia (21 votos), Kênia Barreiro de Souza (19 votos) e José Guilherme 
Silva Vieira (16 votos); e suplentes: Alexandre Alves Porsse (09 votos), José Wladimir Freitas da Fonseca (07 votos) e 
Marcos Minoru Hasegawa (05 votos). Foram ainda indicados para comporem a comissão, como membros externos, os 
seguintes Professores: Marcos Wagner da Fonseca (DAGA/UFPR), Roberto Meurer (USFC), Carlos Azzoni (USP), 
Fernanda Perobelli (UFJF), Rodrigo Soares (DAGA/UFPR) e Christian Luiz da Silva (UTFPR). Ficou decidido que a 
comissão interna apresentará o Programa do concurso ao Departamento até segunda-feira, 15 de maio, a fim de que o 
assunto possa ser apreciado na plenária setorial de maio e o concurso possa ocorrer na primeira semana de agosto. 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. 




