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Aos seis dias do mês de julho 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 solicitada a inversão de pauta do item “Projeto de Pesquisa” pelo relator, professor Alexandre 
Porsse e a inclusão de pauta da Alteração da Comissão de Homologação das Inscrições do Concurso Público, ambas 
solicitações foram aprovadas pela plenária e então foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – A professora Angela 
reforçou as informações sobre abertura de processo no SEI para Afastamentos. Abrir no SEI somente para 
afastamento do país ou no país com ônus.  2- Apreciação da Ata 426 RO – A professora Angela colocou em 
apreciação a Ata da 426ª 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 Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participar do XXII Encontro Regional de 
Economia (ANPEC NE) e o XXIII Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, que estão acontecendo em 
Fortaleza/CE, entre os dias 05 e 08 de julho; 3.2 – Afastamento no País do professor Junior Ruiz Garcia para 
participação no XII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica a ser realizada na Universidade  
Federal de Uberlândia em Minas Gerais, entre os dias 18 e 22 de setembro. Em votação a plenária foi unânime pela 
aprovação dos afastamentos que já haviam sido autorizados “ad referendum” pela chefia. 4 – Projeto de Pesquisa – 
Professor Paulo de Andrade Jacinto – O professor Alexandre Porsse leu seu relato em que descreve o projeto de 
pesquisa apresentado pelo Professor Paulo Jacinto, intitulado “Empreendedorismo no Brasil: Uma Análise a Partir 
das Pesquisas Domiciliares e Registros Administrativos”, que apresenta cronograma de trabalho de 36 meses. O 
relator salientou que a entrega de um projeto de pesquisa é requisito para atuação em regime de dedicação exclusiva, 
que o processo 23075.184323/2017-25 foi instruído adequadamente e tem tema de relevância acadêmica, sendo 
favorável pela aprovação do projeto. Em votação, a plenária foi unânime na aprovação. 5 – Afastamento do País – 
Professor Alexandre Alves Porsse – O professor Paulo de Andrade Jacinto relatou a solicitação que trata de 
solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, encaminhada pelo professor Alexandre Alves Porsse, para 
participação no 2017 ERSA Congress - Social Progress for Resilient Regions que acontecerá na European Regional 
Science Association em Groningen – Holanda para apresentar o artigo “Qualidade e Quantidade de Educação: o que 
importa para o crescimento regional em um país em desenvolvimento?”. O afastamento se dará entre os dias 27/08/17 
e 03/09/17, sendo o professor Alexandre substituído pela Professora Terciane Sabadini Carvalho durante o período. 
Visto que o processo 23075.184323/2017-25 está devidamente instruído, o relator é favorável à solicitação. Em 
votação, houve unanimidade na aprovação.  6 – Afastamento do País para Estudo – Professora Dayane Rocha de 
Pauli – A professora Dayani Cris de Aquino relatou a solicitação de afastamento do País da professora Dayane 
Rocha de Pauli para realizar Doutorado-Sanduiche no Center for Benefit Cost Studies in Education da Columbia 
University, Teachers College, em Nova York –EUA.   O afastamento se dará entre 01/10/2017 e 28/02/2018, com 
ônus limitado e recebimento de bolsa pela Capes. O processo 23075.184334/2017-13 foi devidamente instruído. A 
professora relatora se declarou favorável à solicitação, que foi aprovada por unanimidade pela plenária 
departamental. 7– Proposta de Evento de Extensão “Introdução ao Latex e ao R 2017” – Professor Marcos 
Minoru Hasegawa – O professor Fernando Motta Correia  leu seu relato em que descreve a proposta apresentada 
pelo Professor Marcos Hasegawa para realizar evento de extensão universitária intitulado “Introdução ao Latex e ao 
R 2017” . O evento acontecerá entre 11/09/2017 e 20/10/2017, com carga horária total de 24 horas, sendo ofertadas 
30 vagas, distribuídas entre alunos, servidores e comunidade, sem ser cobrada taxa de inscrição. Participarão do 
evento como palestrantes os professores Francisco Adilson Gabardo, Armando Vaz Sampaio e o próprio coordenador 
do evento, professor Marcos Hasegawa. Por ter atendido todos os requisitos impostos pela resolução vigente, bem 
como observada a relevância do evento em questão, o professor Fernando Motta é de parecer favorável a proposta. 
Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 8 – Alteração da Comissão de Homologação de Inscrições do 
Concurso de Economia Financeira – A professora Angela Welters explicou à plenária que devido a publicação do 
edital antes do previsto, será necessária a alteração da composição da comissão de homologação de inscrições do 
Concurso para professor de Economia Financeira, pois o professor José Guilherme estará em férias na época em que 
serão homologadas as inscrições. De acordo com a ordem de votação realizada na 425ª Reunião Ordinária deste 
Departamento (...)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)(...) a professora Angela indica o professor José Wladimir 
Freitas da Fonseca para assumir como membro da comissão de homologação visto que o Professor Alexandre Porsse 
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estará em férias na época. A professora Raquel questiona se a composição da comissão julgadora obedecerá a 
referida ordem de votação ou se será composta pelos professores da comissão de homologação. A professora Angela 
informou que será seguida a ordem de votação, mas que possivelmente haverá alteração visto que alguns membros 
têm ex-orientandos de doutorado que se inscreverão no concurso. Além disso, a professora Angela propõe que sejam 
incluídos outros nomes na lista de suplentes de membros externos, já que o Setor não tem verba para trazer 
professores de fora do Estado. O professor Fernando Motta apresentou os seguintes nomes: Lucas Lautert Dezordi, 
da Universidade Positivo, Romualdo Douglas Colauto, do Decont/UFPR, Rodrigo Oliveira Soares, do DAGA/UFPR 
e Nayane Thais Krespi Musial, do Decont/UFPR. Em votação, a alteração da Comissão de Homologação de 
Inscrições e a inclusão de membros suplentes para a comissão julgadora foram aprovadas por unanimidade. 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.   
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