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Aos quatorze dias do mês de junho 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 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. Iniciada a reunião, o 
professor Junior informou à plenária que conduziria a reunião, pois a chefe do Departamento, Professora Angela Welters não 
poderia comparecer, e então foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – 1.1 -O professor Junior solicitou maior atenção dos 
professores na abertura dos processos de Afastamento, que deverão ser abertos no Sei se forem no país com ônus ou afastamento 
do país, com ônus ou sem. Os afastamentos no país, sem ônus, devem ser preenchidos nos formulários físicos disponíveis no site 
da Progepe ou no Departamento. 1.2-O professor Junior informou ainda sobre o afastamento da Servidora Técnica-Administrativa 
Arlete, o que tem feito com que o Departamento não abra no período noturno. A professora Raquel solicitou que incluísse em ata 
que tal fato vem prejudicando o andamento das atividades no período noturno e que se faz necessário buscar uma solução. O 
professor Junior informou que o Departamento já fez uma solicitação à Progepe para a substituição da servidora, que não foi 
atendida, também foi solicitado ao Setor alguma alternativa, sem sucesso. A professora Raquel questionou se não havia a 
possibilidade de a Chefia mandar mudar o horário de atendimento do Departamento, o professor Junior informou que a chefia 
não conseguiu um acordo para alteração voluntária de horário. Contudo, não temos orientação plena da UFPR a respeito da 
mudança de horário. A professora Carolina questionou se o fato de ser horário flexibilizado não seria contrapartida para ter 
atendimento nos horários do Curso, o professor Junior respondeu que não tinha a informação e que precisaríamos de orientação a 
respeito e que repassaria todos esses questionamentos para a professora Angela, que está muito mais ciente da situação. 1.3-O 
CACE fez seu informe em que destacou a Semana Acadêmica que foi adiada para a 3ª semana de outubro. Além disso, 
lembraram que houve a palestra sobre o exame da Anpec,  e tiveram a ideia de mobilizar um curso Preparatório para o exame e 
gostariam da participação e apoio dos professores do Curso. Foi feito um levantamento e matemática e estatística são as áreas em 
que os alunos sentem mais dificuldades. O professor Junior pediu que encaminhassem as demandas ao Departamento. O 
Professor Alexandre Porsse informou que há a possibilidade de fazer uma parceria com os alunos do PPGDE, que poderiam usar 
as horas de docência no curso preparatório para a ANPEC. 1.4- A professora Carolina Bagattolli, coordenadora do Curso, 
informou que a Feira de Profissões desse ano acontecerá entre 24 e 27 de setembro, em Piraquara novamente. Foram 
disponibilizadas dois horários de palestra para o curso. Além disso, a coordenação quer mudar a abordagem na feira de 
profissões, disponibilizando vídeos feitos com os professores do Departamento. 1.5-O professor Fernando agradeceu o apoio do 
Departamento na consulta pública para a Direção do Setor. 2- Solicitação de Alteração de Regime de Trabalho – Professora 
Dayane Rocha de Pauli – O professor Junior Garcia solicitou a inversão de pauta, aceita pela plenária, repassando a palavra ao 
relator. O Professor Marcos Hasegawa leu o seu relato em que descreve o histórico da solicitação. Trata-se de solicitação de 
alteração de regime de trabalho de 20 horas para 40 horas com dedicação exclusiva. O professor relator descreveu a 
documentação apresentada pela Professora Dayane Rocha de Pauli, bem como suas considerações a respeito do assunto pleiteado 
elencando todas as atividades que a professora tem desenvolvido como docente deste Departamento. O Professor Marcos 
Hasegawa foi favorável à solicitação da professora. Aberto para discussão, a Professora Dayane Rocha explicou que a 
Universidade possui pontos de professor equivalente e que todas as solicitações semelhantes foram aprovadas em outros 
departamentos/setores. Os professores Fernando Motta, Raquel Guimarães, Marcos Fuck, Maurício Bittencourt e Carolina 
Bagattolli declararam seu apoio à solicitação, bem como teceram elogios, salientando o comprometimento e disposição da 
professora Dayane, que faz muito além do que um professor 20 horas precisa fazer e também acaba por não participar de 
atividades das quais tem interesse por ser Docente com regime 20 horas e o regulamento não permitir. Em votação, a plenária foi 
unânime na aprovação. 3- Apreciação da Ata 425 RO – O professor Junior Garcia colocou em apreciação a Ata da 425ª Reunião 
Ordinária. Sem qualquer ressalva, foi aprovada por unanimidade. 4 – Aprovações “Ad Referendum” – O suplente da chefia do 
Departamento apresentou as aprovações em caráter Ad Referendum: 4.1- Afastamento no País do professor Huascar Fialho 
Pessali para participar de Comitê externo de seleção dos projetos da FURB para o programa PIBIC, nos dias 03 e 04 de julho, na 
Fundação Universidade de Blumenau, em Santa Catarina. 4.2- Afastamento no País da professora Raquel Rangel de Meireles 
Guimarães para participar de Seminário sobre Educação Básica no INEP, em Brasília, no dia 12/05/2017. 4.3 – Afastamento no 
País do professor Fernando Motta Correia para participação em banca de dissertação na UEM, em 22/05/2017. 4.4- Afastamento 
no País da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para realizar atividade sindical no Ato Ocupa Brasília, como 
representante da Diretoria da APUFPR-SSIND, no dia 24/05/2017, em Brasília. 4.5-Afastamento no país do professor Maurício 
Vaz Lobo Bittencourt para participar, no dia 24/05, do Seminário do Programa de Pós Graduação em Economia da FEA-RP/USP, 
em Ribeirão Preto. 4.6- Afastamento no País da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para ser membro de banca de 
concurso para professor Adjunto do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, entre os dias 19 e 23/06, em Belo 
Horizonte. 4.7- Afastamento no País da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para ministrar workshop no Ministério 
das Cidades, em Brasília/DF, no dia 04/07/2017. Em votação a plenária foi unânime pela aprovação dos afastamentos que já 
haviam sido autorizados “ad referendum” pela chefia. 5- Solicitação de Afastamento do País – Professor João Basílio Pereima 
Neto – A professora Kênia Barreiro de Souza relatou a solicitação de afastamento para participar da 18ª Edicion de la Escuela de 
Verano sobre Economias Latinoamericanas, organizada pela ONU-CEPAL, a ser realizada em Santiago, Chile, no período de 
27/07/2017 e 02/08/2017. Tendo em vista que o professor João Basílio anexou toda a documentação necessária e o processo está 
devidamente instruído a professora Kênia é de parecer favorável, sendo apenas necessário indicar seu substituto durante o período 
de afastamento. A plenária indicou a Professora Carolina Bagattolli para substituí-lo. Em votação, a solicitação foi aprovada por 
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unanimidade. 6- Solicitação de Afastamento do País – Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt – O professor Eduardo 
Angeli relatou a solicitação de afastamento do país do professor Maurício Bittencourt, entre os dias 27/08/2017 e 03/09/2017, 
incluído período de trânsito, para participar do 57º Congresso da European Regional Science Association (ERSA), que acontecerá 
entre 29/08/2017 e 01/09/2017 em Groningen, Holanda. O professor Pedro Costa Einloft o substituirá durante o período. Com o 
processo devidamente instruído, o professor Eduardo foi favorável à solicitação e a plenária foi unânime na aprovação. 7- 3ª 
Etapa da Avaliação de Estágio Probatório – Professora Terciane Sabadini Carvalho – O professor Fabiano Abranches Silva 
Dalto, Presidente da Comissão avaliadora, composta também pelas professoras Raquel Rangel de Meireles Guimarães, deste 
Departamento e Danielle Mantovani Lucena da Silva, lotada no Departamento de Administração Geral de Aplicada, relatou o 
processo de avaliação. Informou que a comissão consultou a chefia do Departamento e com a Coordenadora do Curso para colher 
informações sobre a professora avaliada e, conforme consta no processo SEI, ambas elogiaram o trabalho realizado e não tiveram 
qualquer queixa que desabonasse o trabalho da professora Terciane. O professor Fabiano informou que a professora recebeu a 
pontuação máxima, destacando a qualidade do trabalho desenvolvido e seu comprometimento com o curso. Em votação, a 
plenária aprovou a avaliação por unanimidade. 8- 2ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório – Professor Vinicius Klein – 
A Professora Dayane Rocha de Pauli, membro da Comissão avaliadora composta também pelos professores Demian Castro, deste 
Departamento e Glauco Gomes de Menezes, docente do Departamento de Administração Geral de Aplicada e presidente da 
Comissão, relatou o processo de avaliação, que teve um problema inicial de comunicação. Informou que o professor Vinicius 
Klein recebeu a pontuação máxima nesta etapa de avaliação, conforme formulário anexo ao processo no SEI. Em votação, a 
plenária foi unanime na aprovação da avaliação. 9- 1ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório – Professora Kênia Barreiro 
de Souza – O professor Marcos Paulo Fuck compôs a comissão de avaliação de estágio probatório em conjunto com a professora 
Dayani Cris de Aquino, presidente e a Professora Marcia Ramos May do Departamento de Administração Geral e Aplicada. O 
professor relatou o processo de avaliação em que a professora Kênia recebeu a pontuação máxima diante das atividades por ela 
realizadas e após consulta à chefia do Departamento e à Coordenadora do Curso, que a elogiaram e não tiveram qualquer queixa 
que desabonasse seu trabalho. Em votação, a plenária aprovou por unanimidade. 10-  Relatório Final do Curso de Extensão 
“Teoria e História do Socialismo” – Professora Dayani Cris de Aquino – O professor Fernando Motta Correia leu seu parecer 
em que descreve o relatório final apresentado pela professora Dayani referente ao Curso de Extensão intitulado “História de 
Teoria do Socialismo”, que teve 16 horas com 4 encontros semanais entre 15 de maio e 05 de junho deste ano. Foram 
disponibilizadas 75 vagas e tiveram 65 inscritos. Não houve receita ou despesa, sendo as inscrições gratuitas. Por estar 
devidamente instruído, o professor Fernando é favorável à aprovação do relatório final. Em votação, a plenária aprovou por 
unanimidade. 11-  Proposta de Evento de Extensão “Ciclo de Cinema – Coletivo Daisy: Bela, recatada e do lar” – 
Professora Denise Maria Maia – O professor Fernando Motta Correia relatou a proposta de evento de extensão que trata-se de 
um ciclo de cinema com o Coletivo Daisy que será realizado entre 02/08/2017 e 08/11/2017, contanto o total de 18 horas em 09 
encontros semanais de 02 horas. Serão disponibilizadas 90 vagas distribuídas entre alunos, servidores e comunidade e não será 
cobrada nenhuma taxa. O professor relator informou que o processo está devidamente instruído, atendendo às resoluções e, 
portanto, é de parecer favorável. A plenária aprovou por unanimidade a referida proposta. 12- Solicitação de Redistribuição – 
professor Gilson Batista de Oliveira -UNILA – O professor Gustavo Pereira da Silva relatou o processo que se trata de 
solicitação de redistribuição por parte do professor da UNILA, Gilson Batista de Oliveira. O professor Gustavo apresentou toda a 
legislação consultada e explicou que para que haja a redistribuição é necessária a disponibilização de um código de vaga para a 
Unila, que não tenha um concurso vigente, com aprovados, na mesma área de atuação e haja, além de outros critérios, o interesse 
da Administração. Ao consultar a PROGEPE da UFPR, o relator teve como resposta que há um concurso aberto vinculado ao 
Departamento de Economia/UFPR, Edital 263/16, para a área de conhecimento Teoria Econômica, sendo que este concurso tem 
vigência até 18 de julho de 2017 e conta com uma candidata aprovada que ainda não foi chamada, sendo desta forma um 
impeditivo legal, o que o faz ser de parecer contrário ao pedido. Aberto o item para discussão, o professor Junior informou à 
plenária que em nenhum momento o professor Gilson de Oliveira entrou em contato com o Departamento. O professor Gustavo 
salientou que não conhece o docente solicitante e que se atentou apenas a questões legais. O professor Maurício estranhou o fato 
do referido solicitante não ter entrado em contato com o Departamento ou mesmo com o PPGDE, programa do qual o docente fez 
parte como aluno e que poderia ter feito uma primeira abordagem. O professor José Felipe informou que recebeu um e-mail do 
docente no 2º Semestre do ano passado em que questionava a possibilidade de redistribuição e na posição de coordenador do 
curso na época, o professor Felipe repassou os contatos do Departamento para que houvesse a consulta. Após discussão foi 
proposto que além de declarar o impeditivo legal por haver um concurso em validade com uma aprovada, seja incluída a 
informação que o Departamento não mostra interesse no pedido de redistribuição. Em votação a plenária foi unanime na 
aprovação do relato do professor Gustavo Pereira, bem como foi unânime na aprovação da proposta de deixar declarado que o 
Departamento não mostra interesse no pedido de redistribuição em pauta. 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 pelo 
Professor suplente da chefia do Departamento.   
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