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Aos quinze dias do mês de agosto 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 inclusão de pauta do Projeto de Pesquisa do Professor José Guilherme Silva Vieira, que foi aceito pela plenária. 
Então, foi deliberado o seguinte: 1 –Informes – O professor Alexandre Alves Porsse, Coordenador do PPGDE, agradece a 
assinatura dos professores na  Nota de Repúdio à Denúncia Caluniosa contra o PPGDE-UFPR na Ouvidoria do Poder 
Executivo Federal, que foi encaminhada à PRPPG. Informou que entraram em contato com a assessoria jurídica da UFPR e 
haverá uma reunião com o Reitor para que sejam verificados os encaminhamentos legais. Além disso, em sua visita à Capes 
tentará agendar uma reunião para tratar do assunto. O CACE informa sobre a Semana Acadêmica que acontecerá entre 16 e 
20 de outubro. Solicitam a colaboração dos professores no sentido de liberarem os alunos para que participem. Haverá 
controle de presença através de QRcode. Também ficam abertos a sugestões quanto à palestras que podem ser apresentadas 
durante a semana. A Professora Carolina Bagattolli confirma o respaldo da Coordenação para a liberação dos alunos 
durante a semana acadêmica. A Coordenadora informa ainda que a Feira de Profissões da UFPR acontecerá novamente em 
Piraquara entre 24 e 27 de agosto, conta com a colaboração e presença dos professores no estande do curso e agradece a 
disposição dos Professores Fernando e Demian para palestrarem nos dois horários disponibilizados para o curso. A Chefia 
do Departamento relembra a necessidade de divulgação das notas nos editais, prevista na Resolução 37/97, devido aos 
prazos de vistas e revisões de prova serem baseados na data de publicação. Além disso, pediu atenção aos professores para 
que cumpram o calendário de 15 semanas e se programem com as datas de prova para que não haja transtorno no final do 
semestre. A Professora Angela informou que se houver a urgência de um afastamento no país e não seja possível preencher 
o formulário físico, pode ser aberto o processo no SEI, sem problemas, mas salienta a importância de registrar o 
afastamento antes de ele acontecer. A chefia pede, ainda, maior atenção no lançamento de notas das Disciplinas SE070-
Monografia I e SE071-Monografia II. No regulamento há critérios de avaliação de Monografia I, momento em que deve ser 
avaliado o que o aluno produziu ao longo do semestre para gerar a nota. Já na Monografia II, a professora reafirma que a 
nota deve ser atribuída pela banca, sempre com a defesa do trabalho. O Departamento está criando mecanismos de controle 
para que sejam detectados casos de lançamentos errôneos. A chefia lembrou ainda que durante agosto e setembro acontece 
o Inventário 2017 e pede a colaboração de todos para que os trabalhos aconteçam da maneira mais ágil possível. A 
professora Angela informou à plenária que ouve uma visita de um grupo de estudantes da Universidade do Paraguai e 
agradeceu a presteza dos professores Alexandre Porsse e Carolina Bagattolli em participar. O professor Junior Ruiz Garcia 
avisa aos colegas sobre a possibilidade de encaminharem notícias e assuntos de interesse geral para  publicação no site do 
Departamento. O referido professor comunica sobre os problemas que tem enfrentado com a turma do mestrado 
profissional, que já foi respondido, mas que também busca apoio jurídico, visto ser uma afronta a todo o corpo docente, 
colocando em dúvida o trabalho que vem sendo realizado. Colocou-se a disposição para sanar as dúvidas relativas à esse 
problema. 2- Apreciação da Ata 427 RO – A professora Angela colocou em apreciação a Ata da 427ª 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 Junior Ruiz Garcia para 
participar do III Simpósio Ciência e Tecnologia Ambiental no dia 28/08/2017, em Itajaí/SC. A professora Angela Welters 
ficará responsável pelos seus encargos didáticos no referido dia; 3.2 – Afastamento no País do professor Walter Tadahiro 
Shima para participar do II Encontro Nacional de Economia Industrial, na UERJ, realizado no dia 02 de agosto; 3.3 – 
Afastamento no país do professor Eduardo Angeli para participar da Semana da Economia 2017 na Unicamp/SP, entre os 
dias 07 e 09 de agosto, sendo substituído, neste período, pelo professor Gustavo Silva; 3.4- Afastamento no país do 
professor Victor Manoel Pelaez Alvarez para apresentar trabalho no evento: Agrotóxicos e desafios para o mundo do 
trabalho, realizado pela Secretaria Nacional do Meio Ambiente – CUT, nos dias 01 e 02 de agosto. Em sua substituição 
ficou designado o professor Marcos Fuck; 3.5- Afastamento no país da professora Terciane Sabadini Carvalho para 
participar do XX Encontro de Economia da Região Sul-ANPEC, entre os dias 25 e 27 de julho, em Porto Alegre/RS. A 
professora Carolina Bagattolli foi indicada para a substituição durante o referido período; 3.6- Afastamento no País do 
professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para participar como Secretário Executivo do XX Encontro de Economia da 
Região Sul-ANPEC, entre os dias 25 e 27 de julho, em Porto Alegre/RS. Afastamento no país da professora Kênia Barreiro 
de Souza para participar do XX Encontro de Economia da Região Sul-ANPEC, entre os dias 25 e 27 de julho, em Porto 
Alegre/RS. A professora Carolina Bagattolli ficou responsável pelos encargos didáticos durante o afastamento; 3.7- 
Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para palestrar no Encontro Folhas: como as mudanças climáticas 
desafiam o desenvolvimento econômico, realizado em Londrina/PR no dia 28 de julho. A professora Angela Welters ficou 
responsável pelos encargos didáticos do professor durante o afastamento; 3.8- Afastamento no país do Professor José Felipe 
Araújo de Almeida para participar da Mesa de Conjuntura Econômica no XX Encontro de Economia da Região Sul-
ANPEC, entre os dias 25 e 27 de julho, em Porto Alegre/RS; 3.9- Afastamento no país da professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães para participar da IX Reunião da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, realizada em 
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Salvador/BA, entre os dias 15 e 18 de agosto. Seus encargos ficaram sob a responsabilidade da professora Carolina 
Bagattolli; 3.10- Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar de reuniões e 
atividades técnicas referentes ao estudo analítico da evolução do quantitativo, no INEP/MEC, entre os dias 01 e 04 de 
agosto, em Brasília/DF. Seus encargos ficaram sob a responsabilidade da professora Carolina Bagattolli; 3.11- Afastamento 
no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar da 8ª Reunião Ordinária do Conselho da Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba, realizado pelo ICMBio, em Guaraqueçaba, no dia 11 de agosto. Em sua substituição, ficou designada a 
professora Angela Welters; 3.12- Afastamento no país do professor Victor Manoel Pelaez Alvarez para participar do 
Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica e I Congresso Internacional Profnit, realizado em Salvador/BA, entre os 
dias 15 e 19 de agosto, ficando o professor Marcos Fuck como seu substituto no período; 3.13- Afastamento no país da 
professora Kênia Barreiro de Souza para participar da 3ª Semana de Economia da  UFJF, em Minas Gerais, nos dias 13 e 
14 de agosto. A professora Terciane Sabadini ficou responsável pelos encargos didáticos da professora Kênia durante o 
período. Em votação a plenária foi unânime pela aprovação dos afastamentos que já haviam sido autorizados “ad 
referendum” pela chefia. 4 – Homologação do Resultado do Concurso Público em Economia Financeira – Edital 
213/2017-Progepe– A Professora Kênia Barreiro de Souza, membro da banca examinadora do concurso e relatora deste, 
informou à plenária que a Banca foi formada também pelos professores José Guilherme Silva Vieira, deste departamento, 
atuando como Presidente, Rodrigo Oliveira Soares, do Departamento de Administração Geral e Aplicada, Nayane Thais 
Krespi Musial, do Departamento de Ciências Contábeis e Augusta Pelinski Raiher, da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Foram inscritos 11 (onze) candidatos, porém na Instalação do concurso apresentaram-se apenas 07 (sete). Após o 
sorteio do ponto da prova escrita, 02 (dois) candidatos desistiram. Os 05 (cinco) candidatos que realizaram a prova escrita 
foram habilitados para a prova didática. Todos realizaram o sorteio de pontos e apresentaram a prova didática após 24 
horas. Na prova didática, 04 (quatro) candidatos foram habilitados para Defesa de Currículo e Projeto de Pesquisa. Todos 
foram aprovados, sendo a classificação geral a seguinte: 1º colocado, habilitado e classificado: Adalto Acir Althaus Junior; 
2º colocado habilitado: Henrique Castro Martins; 3º colocado habilitado: Victor Rodrigues de Oliveira; e 4ª colocada 
habilitada: Jaqueline Coelho Visentin. A Professora Angela agradeceu à banca pelos trabalhos. Em votação, a plenária 
aprovou por unanimidade o resultado do concurso. 5 – Afastamento do País – Professor Wellington da Silva Pereira – 
O Professor Fabiano Abranches Silva Dalto relatou o item em questão, que trata de solicitação de afastameno do país para 
participar do Congresso Internacional “Biographical and Intellectual History of Science, Technology and Innovation: 
Philosophical Perspectives and Political Visions” na Universidade de Évora – Évora, Portugal  e também participar de 
reuniões e visita técnica pertinentes, entre os dias 18 a 26 de novembro de 2017. O professor Wellington apresentou no 
processo SEI 23075.190621/2017-54 toda a documentação necessária e o recebimento do CNPq quanto a sua solicitação de 
auxílio. Em substituição, a Professora Kênia Barreiro de Souza ficará responsável por seus encargos didáticos. O relator foi 
de parecer favorável e a plenária aprovou a solicitação por unanimidade. 6– Afastamento do País – Professor Junior 
Ruiz Garcia – A professora Denise Maria Maia relatou a solicitação que trata de afastamento do país para particpação na 
VIII Jornadas de Economia Ecológica que acontecerá na Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad 
Nacional de Rosario, na Argentina, entre os dias 03 e 07 de outubro de 2017. O afastamento se dará com ônus limitado. O 
professor Junior apesentou o folder do evento bem como sua tradução no pocesso SEI 23075.188441/2017-11. A 
professora Angela Welters os substituirá durante o referido período. A Professora Denise foi favorável pelo afastamento em 
seu parecer. A plenária aprovou a solicitação por unanimidade. 7– Afastamento do País – Professor Paulo de Andrade 
Jacinto – O professor Walter Tadahiro Shima leu seu relato em que descreve a solicitação de afastamento do país do 
Professor Paulo de Andrade Jacinto que participará da 15ª Conferencia Nacional de Economia da Saúde que será realizada 
pela Associação Portuguesa de Economia da Saúde - APES em Coimbra / Portugal, no período de 10 a 15 de outubro de 
2017. O afastamento será com ônus limitado. O Professor Paulo apresentou a documentação comprobatória no processo 
SEI 23075.191664/2017-57. O professor Walter Shima foi favorável à solicitação lembrando apenas que não foi informado 
substituto, então o professor Jose Felipe Araújo de Almeida se prontificou a substituir o interessado durante o período de 
afastamento. Em votação, a plenária foi unanime na aprovação. 8– Atividades Esporádicas – Professora Kênia Barreiro 
de Souza – A professora Terciane Sabadini Carvalho leu o seu relato em que descreve a solicitação para realização de 
atividades esporádicas da Professora Kênia. A atividade será a prestação de consultoria no projeto firmado entre o CGEE 
(Centro de Gerenciamento de Estudos Estratégicos ) e a Universidade Federal de Minas Gerais, intitulado “O mapa da 
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil”. O Projeto está sendo administrado pelo IPEAD (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas) e se desenvolverá de 20 de julho de 2017 a 20 de julho de 2018, com remuneração bruta 
prevista de R$30.000,00 (trinta mil reais), pagos em 12 parcelas. A professora Kênia declarou que destinará 02 horas 
semanais para as atividades do projeto, quantidade dentro dos limites legais. A Professora Terciane fundamentou seu 
parecer na legislação vigente e resoluções da Universidade, sendo favorável À solicitação. A plenária aprovou por 
unanimidade. 9– Solicitação de Redistribuição – Professor Marco Antônio Ribas Cavalieri – A professora Dayani Cris 
de Aquino leu seu relato em que detalha a solicitação de redistribuição do Professor Marco Cavalieri, iniciada através de 
documento encaminhado pelo chefe do Departamento de Ciências Políticas, Professor Adriano Codato. No documento é 
descrito o interesse do referido departamento e do professor Marco Cavalieri em realizar a transferência, visto que o 
professor já realiza pesquisas em parceria com docentes daquele departamento, que já aprovou em reunião a possível 
transferência, porém sem a contrapartida de vaga. A professora Dayani fez referência à Lei 8.112, à Portaria 79 de 
28/02/2002 do MPOG e ao Regimento Geral da UFPR, que prevê que a instância de deliberação é o Conselho Setorial. Em 
seu parecer conclusivo ela sugere que o pedido retorne à origem para que seja instruído corretamente, sendo encaminhado à 
instancia competente quando houver contrapartida de vaga. Em discussão o professor Marco Cavalieri explicou suas razões 

https://sei.ufpr.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=361428&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=177&infra_hash=0ce628f8c9a98a3b2b54896629205148fe91901c22e2190926cee5c747543296
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do seu pedido, que baseia-se em realizar as pesquisas em parceria com o Departamento de Ciências Políticas pois acredita 
que seu trabalho será mais frutífero do que o desenvolvido aqui no Departamento, visto sua linha de pesquisa. Explicou 
também sobre a situação do “Modelo de alocação de vagas” da UFPR, que no momento encontra-se suspenso para 
reanálise. O Professor informou que o Departamento de Ciências Políticas pode oferecer, em contrapartida, a dispensa da 
alocação de um professor, pelo departamento de Economia, para lecionar a disciplina SE056-História do Pensamento 
Econômico, que tem duas turmas ofertadas no primeiro semestre do curso de Ciências Sociais. Há também a possibilidade 
de o Departamento de Ciências Políticas assumir a disciplina HC311- Introdução à Ciências Sociais. Ou também poderiam 
criar uma disciplina optativa de 60 horas que faria parte da grade do curso de Ciências Econômicas. O Professor Cavalieri 
foi questionado quanto à possibilidade de permanecer aqui e continuar a realizar sua pesquisa junto ao Departamento de 
Ciências Políticas, momento em que afirmou que essa é a situação atual e, caso seja negado seu pedido, será a forma como 
continuará a realizar suas pesquisas. Vários professores declararam a legitimidade da solicitação e salientaram que o 
Departamento de Economia perderia muito pela falta que o professor Cavalieri faria, tanto na graduação quanto na pós-
graduação. Entretanto, foi declarado por vários colegas que a situação instável do modelo de alocação de vagas e a 
possibilidade de não recebermos outra vaga após a transferência do professor é um ponto importante a ser analisado. Assim 
como o fato da previsão de alteração de disciplinas ser matéria pertinente aos Colegiados dos cursos em questão, sendo 
difícil a formalização das propostas apresentadas sem a efetiva aprovação. Outro ponto destacado é a possível abertura de 
precedente, não só no Departamento, que já tem professores aguardando a redistribuição por não haver contrapartida de 
vagas e outros que se sabe nem terem formalizado o pedido por falta de vaga, mas também no Setor, onde será discutida a 
matéria. Além disso, a liberação do professor poderia gerar a impressão de que este Departamento não demanda de 
professores. A Chefe do Departamento explicou que o fato de deixarmos de ofertar a disciplina no curso de Ciências 
Sociais não resulta em ganho, visto que somente é ofertada no primeiro semestre de cada ano. Além disso, há possibilidade 
de as vagas de aposentadoria que abrirão logo, não serem repostas, como já vem acontecendo com outros cursos, sendo 
preocupante abrir mão dessa vaga para que não haja diminuição do quadro dos docentes efetivos. Ela reforça todo o mérito 
do pedido e todos os elogios apontados pelos demais colegas, mas que sem a permuta imediata ficaríamos sem a certeza de 
que viria outra vaga e se o pedido for acatado, a solicitação do Professor Wellington também deverá ser reanalisada. A 
professora Angela propõe à plenária que seja votado o parecer da professora Dayani, que solicita o retorno do pedido com a 
contrapartida de vaga. O professor Cavalieri se retirou para a realização da votação. A plenária aprovou por unanimidade o 
parecer da professora Dayani. 10– Projeto de Pesquisa – Professor José Guilherme Silva Vieira – A professora Iara 
Vigo de Lima leu seu parecer referente ao projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado Análise Retórica do 
Discurso: “ O capital no século XXI”. A Professora esclarece que o projeto, registrado no BAPESQ/THALES sob o 
número 2017024723, já foi aprovado pela Coordenadoria de Iniciação Cientifica e Integração Acadêmica da PRPPG, 
conforme edital de 10/07/2017. A professora detalha as atividades previstas no projeto e conclui informando que o projeto 
está bem formulado em termos de objetivo, justificativa, metodologia e estrutura, sendo favorável à aprovação do projeto. 
Em votação, a plenária aprovou 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.   

 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária da Reunião 

 
 

Profa. Angela Welters, 
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 




